
العدد األوالعدد األّول
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 25 ربيع األوربيع األوّل ل عام عام 1437 هـهـ
اIوافق اIوافق 6 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



25 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 201
6 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

3

14

15

15

17

19

19

21

21

24

25

26

فهرسفهرس
اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة

مـرسـوم رئـاسي رقم 15-337 مـؤرّخ في 15 ربـيع األول عام 1437 اIـوافق 27 ديـسمـبـر سـنة r2015  يـتـضـمن الـتـصديـق على
االتـفـاقـيـة بـY حـكومـة اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد{ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة وحـكـومـة اIـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية لـتـجـنب
االزدواج الــضــريــبي وIــنع الــتــهــرب الــضــريــبي في شــأن الـــضــرائب عــلى الــدخل وعــلى رأس اIــالr اIــوقــعــة ~ــديــنــة
الرياض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2013.........................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم  15-342 مـــؤرّخ في 18 ربـــيـع األول عــام 1437 اIـــوافـــق 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة r2015 يــتـــضــمـن حتــويــل
اعـتــــماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري..............................................
مـرسـوم رئـاسي رقم  15-343 مـؤرّخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اIـوافق 30 ديـسمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن حتـويل اعــتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال............................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-01 مـؤرخ في 22 ربـيع األول عام 1437 اIـوافـق 3 يـنـايـر سـنة r2016 يـعـدّل اIـلـحق بـاIـرسـوم رقم
88-232 اIـؤرّخ في 25 ربــيع األول عـام 1409 اIـوافق 5 نــوفـمــبــر ســنـة 1988 واIــتـضــمن اإلعالن عـن مـنــاطق الــتـوسع

السياحي.................................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-02 مـؤرّخ في 22 ربـيع األول عام 1437 اIـوافق 3 يـنـايـر سـنة r2016 يـحـدد مـهام الـلـجـنة الـوطـنـية
لرياضـة النخبة واIستــوى العالي وكشــف اIواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.............................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع األول عام 1437 اIوافق 31 ديسمبر سنة r2015 يتضمن التعيY باجملالس القضائية....

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة الصناعة وا<ناجموزارة الصناعة وا<ناجم

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 19 ربيع األول عام 1437 اIوافق 31 ديسمـبر سنة r2015 يـحدد شروط وكـيفيـات العروض
في مجال القرض االستهالكي.....................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مؤرخ في 27 محـرم عام 1437 اIوافق 10 نـوفمـبر سـنة r2015 يتـضـمن جتديـد تشـكـيل جلنـة الـطعن اخملـتـصة ~ـوظفي
اإلدارة اIركـزيـة لـوزارة الـتـجـارة واIـركـز اجلـزائـري Iـراقـبـة الـنـوعيـة والـرزم والـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـيـة الـتـجارة
اخلارجية.................................................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

قــرار مـؤرّخ في 14 ذي احلـجــة عـام 1436 اIـوافــق 28  ســبــتـمــبــر ســنـة r 2015 يــحــدّد عـدد مــقــاعــد اجلـمــعــيــات الـعــامــة لــغـرف
الصناعة التقليدية واحلرف وتوزيعها.........................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2015 .......................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2015 .........................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2015 ........................................................................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-337 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437  اIـوافق اIـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015  يـتـضمنr  يـتـضمن
الــتــصـديق عــلى االتـفــاقــيـة بــY حـكــومـة اجلــمـهــوريـةالــتــصـديق عــلى االتـفــاقــيـة بــY حـكــومـة اجلــمـهــوريـة
اجلـزائـريـة الـد{ـقـراطـيـة الـشعـبـيـة وحـكـومـة اIـمـلـكةاجلـزائـريـة الـد{ـقـراطـيـة الـشعـبـيـة وحـكـومـة اIـمـلـكة
الــعــربــيــة الـــســعــوديــة لــتــجــنب االزدواج الــضــريــبيالــعــربــيــة الـــســعــوديــة لــتــجــنب االزدواج الــضــريــبي
وIــنع الــتـهــرب الـضــريــبي في شـأن الــضــرائب عـلىوIــنع الــتـهــرب الـضــريــبي في شـأن الــضــرائب عـلى
الــدخل وعــلى رأس اIـــالr اIــوقــعــة ~ــديــنــة الــريــاضالــدخل وعــلى رأس اIـــالr اIــوقــعــة ~ــديــنــة الــريــاض

بتاريخ بتاريخ 19 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون
rاخلارجية والتعاون الدولي

rادة 77-11 منهIال سيما ا rوبناء على الدستور -

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى االتـــــفـــــاقــــــيـــــة بـــــY حــــــكـــــومـــــة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد{ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
اIـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة لـتـجـنب االزدواج الـضـريـبي
وIـنع التـهـرب الـضريـبي في شـأن الـضـرائب عـلى الدخل
وعــلـى رأس اIــالr اIـــوقــعـــة ~ــديـــنــة الـــريــاض بـــتــاريخ 19

r2013 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : يـصــــدق علـى االتـفـاقـيــة بـY حـكـومة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد{ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
اIـملـكــة العـربـية الـسـعـودية لـتـجنـب االزدواج الـضـريبي
وIنع التهــرب الضريبي في شأن الضرائـب علـى الدخل
وعــلـى رأس اIـــالr اIــوقــعـــة ~ــديــنــة الــريــاض بــتــاريخ 19
ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2013 وتـــنـــشـــر في اجلـــريـــدة الـــرســـمـــيــة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

اIـادة اIـادة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعيية.

حـرر بـاجلـزائـر في 15 ربـيع األول عـام 1437 اIـوافق
27 ديسمبر سنة 2015.

 عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقية بY حكومة اجلمهورية اجلزائريةاتفاقية بY حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبية وحكومةالد{قراطية الشعبية وحكومة

اIملكة العربية السعودية لتجنب االزدواجاIملكة العربية السعودية لتجنب االزدواج
الضريبي وIنع التهرب الضريبي في شأنالضريبي وIنع التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل وعلى رأس اIالالضرائب على الدخل وعلى رأس اIال

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد{ـــقــراطـــيــة
الشعببة وحكومة اIملكة العربية السعودية

- رغبـة مـنهـمـا في إبـرام اتفـاقـية لـتـجنب االزدواج
الـضـريـبـي وIـنع الـتـهــرب الـضـريـبـي في شـأن الـضـرائب

rالIعلى الدخل وعلى رأس ا

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :
اIادة األولى اIادة األولى 

األشخاص الذين تشملهم االتفاقيةاألشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تـطــبق هـذا االتــفـاقـيــة عـلى األشــخـاص اIـقــيـمـY في

إحدى الدولتY اIتعاقدتY أو في كلتيهما.
اIادة اIادة 2

الضرائب التي تشملها االتفاقيةالضرائب التي تشملها االتفاقية

1- تـطـبق هـذه االتـفـاقـيـة عـلى ضـرائب الـدخل وعـلى

ضـرائب رأس اIـال اIـفـروضـة Iـصـلـحة كـل دولـة مـتـعـاقدة
أو أقـسـامـهـا اإلداريـة أو سـلــطـاتـهـا احملـلـيـة بـصـرف الـنـظـر

عن طريقة فرضها.

2- تــعـد من الـضــرائب عـلى الــدخل وعـلى رأس اIـال

جــمــيع الــضــرائب اIــفـروضــة عــلى إجــمــالي الــدخلr وعــلى
إجـــمــالـي رأس اIــالr أو عـــلى عـــنــاصـــر الــدخـل أو عــنـــاصــر
رأس اIـال ~ـا فـيـهـا الـضـرائب عـلى اIـكـاسب الـنـاجتـة من
الـتصـرف في ملـكيـة اIـمتـلكـات اIنـقـولة أو غـير اIـنقـولة

والضرائب على ارتفاع قيمة رأس اIال.

3- الـــضـــرائـب احلـــالــــيـــة الــــتي تـــطــــبق عــــلـــيــــهـــا هـــذه

االتفاقية بشكل خاص هي :
أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد{ــقـراطــيـةأ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد{ــقـراطــيـة

الشعبية :الشعبية :
rالضريبة على الدخل اإلجمالي -
rالضريبة على أرباح الشركات -
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ج) تـــــعــــني عـــــبــــارتــــا "دولـــــة مــــتـــــعــــاقــــدةدولـــــة مــــتـــــعــــاقــــدة" و "الــــدولــــةالــــدولــــة
اIـتـعــاقـدة األخـرىاIـتـعــاقـدة األخـرى"r اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريــة الـد{ـقــراطـيـة
الـشـعـبيـــــة أو اIـمـلـكــــة الـعـربـيــــــة السـعـوديـــةr بـحسب

ما يقتضيه سياق النص.

د) يشـمل مصطلح "شخصشخص" أي فـردr أو أي شركة أو
أي كيان آخر من األشـخاص ~ا في ذلك الدولـة وأقسامها

اإلدارية أو سلطاتها احمللية.

هـ) يـــعـــنـي مـــصـــطـــلح "شـــركــةشـــركــة" أي شـــخص ذي صـــفـــة
اعــتــبــاريـــة أو أي كــيــان يــعــامل عــلـى أنه شــخص ذو صــفــة

اعتبارية ألغراض الضريبة.

و) تــعــني عــبــارتـا "مــشــروع تــابـع لــدولــة مــتــعــاقـدةمــشــروع تــابـع لــدولــة مــتــعــاقـدة"
و"مـشـروع تـابع لــلـدولـة اIـتــعـاقـدة األخـرىمـشـروع تـابع لــلـدولـة اIـتــعـاقـدة األخـرى" عــلى الـتـوالي
مــشــروعــا يــبــاشـــره مــقــيم في دولــة مـــتــعــاقــدة ومــشــروعــا

يباشره مقيم في الدولة اIتعاقدة األخرى.

ز) تــعـــني عــبــارة "نــقل دولينــقل دولي" أي نـــقل بــســـفــيـــنــة أو
طــائـــرة يــتــولى تـــشــغــيـــلــهــا مـــشــروع يــكـــون مــركــز إدارته
الــفــعــلي في دولــة مـتــعــاقــدةr مـا عــدا احلــاالت الــتي تــشـغل
فـيـهـا الــسـفـيــنـة أو الـطـائــرة بـY أمـاكن تــقع داخل الـدولـة

اIتعاقدة األخرى فقط.

ح) يعني مصطلح "مواطنمواطن" :

1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

2- أي شـخص مـعـنـوي أو شـركـة تـضـامن أو جـمـعـيـة

تــــســــتــــمـــد ذلـك الــــوضع مـن األنــــظـــمــــة الــــنــــافــــذة فـي دولـــة
متعاقدة.

ط) تعني عبارة "السلطة اخملتصةالسلطة اخملتصة" :

1- بـالـنــسـبـة لـلــجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الــد{ـقـراطـيـة

الشعبيةr الوزير اIكلف باIالية أو �ثله اIرخص له.

2- بــالـنـســبـة لـلــمـمـلــكـة الـعــربـيـة الــسـعـوديـةr وزارة

اIالية و{ثلها وزير اIالية أو �ثله اIفوض.

2- عنـد تطبـيق دولة مـتعاقـدة هذه االتفـاقية في أي

وقت من قــبل دولـة مـتـعــاقـدةr فـإن أي عـبــارة أو مـصـطـلح
لم يـــرد له تـــعـــريف فـــيــهـــاr ومـــا لم يـــقـــتض ســـيــاق الـــنص
خالف ذلكr يكون له اIـعنى نفـسه في ذلك الوقت ~وجب
نـظام تلك الـدولة اIـتعـاقدة فيـما يـتعـلق بالـضرائب التي
تـــطــبق عــلـــيــهــا هـــذه االتــفــاقــيـــةr ويــرجح أي مــعـــنى طــبــقــا
لألنـظـمة الـضـريـبيـة اIـطبـقـة لـتلك الـدولـة اIـتعـاقـدة على
أي مـعــنى مـعــطى لــلـعــبـارة أو لــلـمــصـطــلح وفـقــا لألنـظــمـة

األخرى اIطبقة في تلك الدولة اIتعاقدة.

rناجمIالضريبة على أرباح ا -

rهنيIالرسم على النشاط ا -

rالضريبة على األمالك -

- اإلتاوة والـرسم على الـدخل الـبتـرولي والـضريـبة
التكميلية على الناجت.

( يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة اجلزائرية").

ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية :ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية :

rالزكاة -

- ضـريـبـة الــدخل ~ـا فـيـهـا ضـريــبـة اسـتـثـمـار الـغـاز
rالطبيعي

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

4 - تـــطــــبق أحـــكــــام هـــذه االتـــفــــاقـــيـــة أيــــضـــا عـــلى أي
ضـريـبـة �ــاثـلـة أو مـشـابـهـة في جــوهـرهـا تـفـرضـهـا أي من
rبـعـد تـاريخ تـوقـيع هـذه االتـفـاقـية YتـعـاقـدتـIا Yالـدولـتـ
إضــافــة إلى الــضــرائب احلــالـــيــة أو بــدال مــنــهــاr وتــبــلغ كل
سلطة مختـصة في الدولتY اIتعـاقدتY السلطة األخرى
بــالـــتــغـــيـــيــرات اجلـــوهـــريــة الـــتي أدخـــلت عـــلى أنـــظـــمــتـــهــا

الضريبية.

اIادة اIادة 3

تعريفات عامةتعريفات عامة

1- ألغـــراض هـــذه االتـــفـــاقـــيـــةr مـــا لم يـــقـــتـض ســـيــاق

النص خالف ذلك :

أ) يـعـني مـصـطـلح "اجلـزائراجلـزائر"r اجلـمـهـوريـة اجلـزائـرية
الـد{ـقراطـيـة الـشـعـبـيةr وبـاIـعـنى اجلـغـرافي يـعـني إقـليم
اجلـمـهوريـة اجلزائـريـة الد{ـقراطـيـة الشـعـبيـة ~ا في ذلك
اIــيـاه اإلقـلـيــمـيـة ومــا وراءهـاr من اIـنـاطـق الـتي تـمـارس
عليها اجلمهـورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية - وفقا
لـلـقــانـون الـدولـي و/أو الـتـشــريع الـوطــني- قـوانـيــنـهـا أو
حـقــوق الــسـيــادة في مــيــدان الـتــنــقـيب واســتــغالل اIـوارد

الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية.

ب) يــعـنـي مـصــطـلح "اIـمــلــكــة الـعــربــيــة الـســعــوديـةاIـمــلــكــة الـعــربــيــة الـســعــوديـة"
إقـــلــيـم اIــمـــلــكـــة الـــعــربـــيــة الـــســعـــوديـــةr ويــشـــمل اIـــنــاطق
الــواقــعـة خــارج اIــيــاه اإلقــلــيــمــيــة الــتي تــمــارس اIــمــلــكـة
الـعربـية الـسـعوديـة على مـيـاههـا وقاع بـحـرها والـطبـقات
الـواقعـة حتت الـتربـة واIـوارد الـطبـيـعيـة حـقوق الـسـيادة

والوالية ~قتضى نظامها والقانون الدولي.
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3 - عـــنـــدمــا يـــعـــد شـــخص مـــا - غـــيـــر الـــفـــرد - وفـــقــا
ألحــــكــــام الــــفــــقـــرة (1) مـن هــــذه اIــــادةr مـــقــــيــــمــــا فـي كــــلــــتـــا
الـدولـتـY اIـتـعـاقـدتـrY فـإنه يـعـد مـقـيـمـا فـقط فـي الـدولة

التي فيها مركز إدارته الفعلي.
اIادة اIادة 5

اIنشأة الدائمةاIنشأة الدائمة

1 - ألغـراض هـذه االتــفـاقـيــةr تـعــني عـبـارة "اIــنـشـأةاIــنـشـأة
الـدائمةالـدائمة" اIقـر الثـابت لـلعـمل الذي يـتم من خالله مـزاولة

نشاط اIشروع كليا أو جزئيا.

2 - تــشــمل عـبـارة "اIـنـشـأة الـدائـمـةاIـنـشـأة الـدائـمـة" بـصـفـة خـاصـة
ما يأتي :

أ) مركز اإلدارة.
ب) فرع.

ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.

و) أي مكان الستخراج اIوارد الطبيعية.

3 - تشمل عبارة "اIنشأة الدائمةاIنشأة الدائمة" أيضا :
أ) مـــــوقع بـــــنـــــاء أو إنـــــشـــــاء أو مــــشـــــروع جتـــــمـــــيع أو
تـركـيبr أو أعـمـاال إشـرافـيـة متـعـلـقـة بـهـاr لـكن بـشرط أن
يـسـتـمـر مـثل هذا اIـوقع أو اIـشـروع أو تـلك األعـمـال مدة

تزيد على ستة (6) أشهر.
ب) تـوفـيـر خـدمـات ~ـا فــيـهـا اخلـدمـات االسـتـشـاريـة
مـن قــبل مـــشــروع من خـالل مــوظــفـــY أو عــامــلـــY آخــرين
يـوظـفـهـم اIـشـروع لـهــذا الـغـرضr لــكن بـشـرط أن تــسـتـمـر
األعـــمـــال من هـــذا الـــنــوع (لـــلـــمـــشـــروع نـــفـــسه أو Iـــشــروع
مرتـبط به) في الـدولة اIـتعـاقدة Iـدة متـصلـة أو متـقطـعة
تزيد عن ستة (6) أشهر في فترة اثني عشر (12) شهرا.

rـادةI4 - عـلـى الـرغم من األحـكـام الـسـابـقـة في هـذه ا
ال تشمل عبارة "اIنشأة الدائمةاIنشأة الدائمة" :

أ) اســتــخــدام الـــتــســهــيـالت فــقط لــغـــرض تــخــزين أو
عرض السلع أو البضائع التي {لكها اIشروع.

ب) االحتـفاظ ~ـخـزون من السـلع أو الـبضـائع التي
{لكها اIشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.

ج) االحـتـفـاظ ~ـخـزون من الـسـلع أو الـبـضـائع الـتي
{ــلــكــهــا اIــشــروع فــقط لــغــرض اIــعـاجلــة مـن قـبـل مــشـروع

آخر.
د) االحـتــفـاظ ~ــقـر ثــابت لــلـعــمل فــقط لـغــرض شـراء

سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

اIادة اIادة 4
اIقيماIقيم

1- ألغـراض هـذه االتــفـاقـيـة تــعـني عـبـارة "مـقـيم فيمـقـيم في

دولة متعاقدةدولة متعاقدة" :
(أ) أي شــــخص يــــخـــضـع وفـــقـــا لــــنـــظــــام تـــلـك الـــدولـــة
اIتعاقدة للـضريبة فيها بسـبب سكنه أو إقامته أو مكان
تــأســـيــسه أو مــحل إدارته أو أي مــعــيــار آخــر ذي طــبــيــعــة
�ـاثـلة. كـمـا تشـمل أيـضا تـلك الـدولة اIـتـعاقـدة أو أيّاً من

أقسامها اإلدارية أو سلطاتها احمللية.
(ب) أي شـخص قـانـوني مـؤسس وفـقـا ألنـظـمـة دولة
متعـاقدة ومـعفى أو غيـر خاضع لـلضريـبة في تـلك الدولة

وقائم ومستمر فيها إما :

1 - عــلى ســبــيل احلــصــر لــغــرض ديــني أو خــيــري أو
تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر �اثل.

2 - أو لــتـوفـيــر مـعـاشـات تــقـاعـديــة أو مـنـافع أخـرى
.Yاثلة للموظف�

لــــكـن ال تـــــشـــــمل هـــــذه الـــــعـــــبـــــارة أي شـــــخص خـــــاضع
لـلــضــريـبــة في تـلـك الـدولــة اIـتــعــاقـدة فــيـمــا يـتــعــلق فـقط
بـــالــدخل من مــصـــادر في تــلك الـــدولــة اIــتــعــاقــدة أو رأس

مال موجود فيها.

2 - عــنــدمـا يــكــون فـرد وفــقــا ألحــكـام الــفــقـرة (1) من
هــذه اIـادة مــقــيـمــا في كــلــتـا الــدولــتـY اIــتــعـاقــدتــrY فـإن

وضعه عنذئذ يتحدد كاآلتي :
أ) يـــعـــد مـــقـــيــــمـــا فـــقط في الـــدولــــة اIـــتـــعـــاقـــدة الـــتي
يـتـوافـر له سـكـن دائم فـيـهـاr فـإن تــوافـر له سـكن دائم في
كـلـتا الـدولـتـY اIتـعـاقدتـY فـيـعد مـقـيمـا فـقط في الـدولة
اIــــتــــعـــــاقــــدة الــــتـي تــــكــــون فــــيـــــهــــا عالقـــــاته الــــشـــــخــــصــــيــــة

واالقتصادية أوثق (مركز اIصالح "احليوية").
ب) إذا لم يـكن �ـكـنـا حتـديـد الـدولـة اIـتـعـاقـدة الـتي
فـيهـا مـركـز مـصـاحله احلـيـويـة أو لم يـتـوافـر له سـكن دائم
فـي أي من الـدولــتــY اIـتــعــاقـدتــrY يـعــد مــقـيــمــا فـقط في

الدولة اIتعاقدة التي فيها سكنه اIعتاد.
Yج) إذا كــــان له ســــكن مـــــعــــتــــاد في كــــلــــتــــا الــــدولــــتــــ
اIـتعـاقدتـY أو لم يكن له سـكن معـتاد في أي مـنهـماr يـعد
مــقــيــمــا فــقط في الــدولــة اIــتـعــاقــدة الــتي يــكــون مــواطــنـا

فيها.
د) إذا كان مواطنا في كـلتا الدولتـY اIتعاقدتY أو
لم يــــكن مــــواطـــنــــا في أي مــــنــــهـــمــــاr تــــســـوي الــــســــلـــطــــتـــان
اخملـتـصـتـان في الـدولـتـY اIـتـعـاقـدتـY اIـوضـوع بـاالتـفاق

اIشترك.
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من الــزراعــة أو اســتــغالل الــغــابــات) الــكــائــنــة فـي الــدولـة
اIــتــعـــاقــدة األخــرىr يــجــوز إخـــضــاعه لــلــضـــريــبــة في تــلك

الدولة اIتعاقدة األخرى.
2 - يكـون لعـبارة "اIمـتلـكـات غيـر اIـنقـولةاIمـتلـكـات غيـر اIـنقـولة" اIـعنى
الـوارد لـها وفـقـا لـنـظـام الـدولـة اIتـعـاقـدة الـتي تـوجـد بـها
اIـمـتـلـكـات اIـعـنــيـة. وعـلى أي حـالr فـإن الـعـبـارة تـشـتـمل
عــلى اIـلـكـيـة اIـلـحـقـة بـاIـمــتـلـكـات غـيـر اIـنـقـولـة والـثـروة
احلــيـوانـيـة واIـعــدات اIـسـتـخـدمـة فـي الـزراعـة واسـتـغالل
الـغـابــات واحلـقـوق الـتي تـطــبق في شـأنـهــا أحـكـام الـنـظـام
العام اIـتعلـقة ~لكـية األراضيr وحق االنتـفاع باIمـتلكات
غير اIنقولـة واحلقوق في اIدفوعات اIتـغيرة أو الثابتة
مــــقــــابـل االســــتــــغـالل أو احلق فـي اســــتــــغـالل الــــتــــرســــبــــات
اIــعـدنـيــة واIـصــادر واIـوارد الـطــبـيــعـيـة األخــرىr وال تـعـد

السفن والطائرات من اIمتلكات غير اIنقولة.
3 - تـــطـــبـق أحـــكـــام الـــفـــقـــرة (1) من هـــذه اIـــادة عـــلى
الــدخل الــنـــاجت من اســتــخــدام اIـــمــتــلــكــات غـــيــر اIــنــقــولــة
بــصــورة مـبــاشــرة أو تـأجــيــرهــاr أو اسـتــغاللــهــا بــأي شـكل

آخر.
4 - تـطـبق أيـضـا أحكـام الـفـقـرتY (1) و (3) من هـذه
rـشـروعI ــنـقـولــةIـمـتــلـكــات غـيـر اIــادة عـلى الـدخـل من اIا
وعلى الدخل من اIمتـلكات غير اIنقولة اIستخدمة ألداء

خدمات شخصية مستقلة.
اIادة اIادة 7

أرباح األعمالأرباح األعمال
1 - تـــخــضـع األربــاح الـــعـــائــدة Iـــشــروع تـــابع لـــدولــة
مــتـعــاقـدة لــلـضــريـبــة في تـلـك الـدولــة فـقطr مــا لم يـبــاشـر
اIـشـروع نــشـاطـا في الـدولـة اIــتـعـاقـدة األخـرى عن طـريق
منـشـأة دائـمة فـيـها. فـإن بـاشـر اIشـروع نـشـاطا كـاIـذكور
آنفاr فإنه يـجوز فرض الضريبـة على أرباح اIشروع في
الــدولــة اIـــتــعــاقـــدة األخــرىr ولــكـن بــالــقـــدر الــذي {ــكن أن

ينسب إلى تلك اIنشأة الدائمة.
rـــادةI2 - مـع مـــراعـــاة أحـــكـــام الـــفـــقـــرة (3) من هـــذه ا
عـنـدمـا يـبـاشـر مــشـروع تـابع لـدولـة مـتــعـاقـدة نـشـاطـا في
الـدولـة اIـتـعـاقـدة األخـرى عن طـريق مـنـشـأة دائـمـة قـائـمة
فيـهاr حتـدد كل دولـة متـعاقـدة أرباح تـلك اIـنشـأة الدائـمة
عــــلى أســــاس األربــــاح الــــتي يــــتــــوقـع حتــــقــــيــــقــــهــــا لــــو كـــان
مــشــروعــا مــســتــقال يــبــاشــر األنــشــطــة نــفــســهــا أو أنــشــطـة
rمــشــابـــهــة في الــظــروف نـــفــســهــا أو فـي ظــروف مــشــابــهــة
ويـتـعـامل بـصـفــة مـسـتـقـلـة تـمــامـا مع اIـشـروع الـذي {ـثل

منشأة دائمة له.
3 - عـنـد حتـديـد أربــاح مـنـشـأة دائـمـة يـسـمح بـخـصم
اIـصروفـات اIـتـكبـدة ألغـراض أعـمال اIـنـشـأة الدائـمـة ~ا
rــصــروفــات الــتــنــفــيــذيــة واإلداريــة الــعــمــومــيــةIفي ذلك ا
سواء ¤ تـكبدهـا في الدولة الـتي فيهـا اIنشـأة الدائمة أو

هـ) االحتـفـاظ ~قـر ثـابت للـعـمل فقط لـغـرض القـيام
بــــأي نـــشـــاط آخــــر ذي طـــبـــيــــعـــة حتـــضــــيـــريـــة أو مــــســـاعـــدة

للمشروع.
و) االحــتـفـاظ ~ــقـر ثـابت لــلـعـمل فــقط ألي مـزيج من
األنـشطـة اIـذكـورة في الـفقـرات الـفـرعـية من (أ) إلى (هـ)
من هــذه الـفـقـرةr بـشـرط أن يـكـون الـنـشـاط الـكـلي لـلـمـقـر
الـثابت للعـمل الناجت من هذا اIـزيج له طبيعـة حتضيرية

أو مساعدة.
ز) بـــيع الـــســـلع أو الـــبـــضــائـع اIــمـــلـــوكـــة لــلـــمـــشــروع
واIــعــروضــة في ســوق أو مــعــرض مــؤقت بــعــد إغالق هــذا

السوق أو اIعرض.
5 - عـــلى الـــرغم من أحـــكـــام الــفـــقـــرتــY (1) و (2) من
هـذه اIـادة إذا كــان شـخص -خالف الـوكـيل اIـتـمـتع بـوضع
مسـتقل والـذي تنـطـبق علـيه الفـقرة (6) - يـعمل في دولة
rتعاقدة األخرىIمتعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة ا
فـإن هـذا اIـشـروع يــعـد أن لـديه مـنـشــأة دائـمـة في الـدولـة
اIــتـعــاقــدة اIـذكــورة أوال فـيــمـا يــتـعــلق بــأي عـمل يــقـوم به

ذلك الشخص للمشروعr إذا كان هذا الشخص :
أ) لــديـه صالحــيــة و{ــارســهــا بــشــكل مــعــتــاد في تــلك
الـــدولــة إلبـــرام الـــعـــقـــود بــاسـم اIـــشــروعr مـــا لـم تــكـن هــذه
األعـمــال مــقــصــورة عــلى تــلك الــواردة في الــفــقـرة (4) من
هذه اIـادة والتي إذا تـمت مبـاشرتـها من خالل مـقر ثابت
لـلعـمل ال جتعل من هـذا اIقـر الثـابت للـعمل مـنشـأة دائمة

~قتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هـذه الصالحيةr لـكنه يحتفظ
بشـكل معـتاد في الـدولة اIذكـورة أوالً ~خـزون من السلع
أو الــبــضــائع الــتي يــورد مــنــهــا بــشـكـل مــنـتــظـم الـســلع أو

البضائع نيابة عن اIشروع.
6 - ال يعـد مـشـروع دولة مـتـعاقـدة مـنشـأة دائـمة في
الدولـة اIـتعـاقـدة األخرى بـسبب مـزاولـته للـعـمل في تلك
الدولة اIتـعاقدة األخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل
عـام بالـعـمولـة أو أي وكـيل آخر ذي وضع مـسـتقلr بـشرط
أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب اIعتاد لعملهم.
7 - إنّ كــــون شــــركــــة مــــقــــيــــمــــة في دولــــة مــــتــــعــــاقـــدة
تـسـيــطـر عـلى شــركـة أو مـســيـطـرة عـلــيـهـا من قــبل شـركـة
مـقـيــمـة في الـدولـة اIـتــعـاقـدة األخـرىr أو تـزاول عـمال في
تــــلك الـــدولـــة األخـــرى (ســـواء مـن خالل مـــنـــشـــأة دائـــمـــة أو
غـــيـــرهــا)r فـــإن ذلك الـــواقع فـي حــد ذاتـه ال يــجـــعل أيّـــاً من

الشركتY منشأة دائمة للشركة األخرى.
اIادة اIادة 6

الدخل من اIمتلكات غير اIنقولةالدخل من اIمتلكات غير اIنقولة
1 - الـــــدخـل الـــــذي يـــــحـــــصل عـــــلـــــيـه مـــــقـــــيم فـي دولــــة
مـتـعـاقــدة من �ـتـلــكـات غـيـر مــنـقـولــة (~ـا في ذلك الـدخل
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اIادة اIادة 8
النقل البحري واجلويالنقل البحري واجلوي

1- تـــخـــضع األربـــاح الـــنـــاجتــة مـن تــشـــغـــيل ســـفن أو

طــائـــرات في الــنــقل الـــدولي لــلــضــريــبـــة فــقط في الــدولــة
اIــــتـــعــــاقــــدة الــــتـي يــــوجــــد فــــيـــهــــا مــــركــــز اإلدارة الــــفــــعــــلي

للمشروع.

2- إذا كـان مركز اإلدارة الـفعـلي Iشروع نـقل بحري

يـــقـع عـــلـى مـــ§ ســــفــــيـــنــــةr فــــإنه يــــعـــد واقــــعــــا في الــــدولـــة
اIتعاقدة التي فـيها ميناء موطن الـسفينةr وإن لم يوجد
مثـل هذا اIـوطنr فـيـعـد واقـعـا في الـدولـة اIـتـعـاقـدة التي

يقيم فيها مشغل السفينة.

3 - تــطــبـق أحــكــام الــفــقــرة (1) من هــذه اIـــادة أيــضــا
عـــلى األربــــاح الـــنـــاجتــــة من اIـــشــــاركـــة في احتــــاد أو عـــمل

مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
اIادة اIادة 9

اIشروعات اIشتركةاIشروعات اIشتركة

1 - عندما :
أ) يــشــارك مــشــروع تــابع لــدولــة مــتــعــاقــدة بــصــورة
مـبـاشـرة أو غيـر مـبـاشـرة في إدارة مـشـروع تـابع لـلـدولة
اIتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يــشـارك نــفس األشـخــاص أنـفــسـهم - بــصـورة
مـبــاشـرة أو غـيـر مــبـاشـرة - في اإلدارة أو في الــسـيـطـرة
عـلى أو فـي رأس مـال مشـروع تـابـع لـدولة مـتـعـاقـدة وفي

مشروع تابع للدولة اIتعاقدة األخرى.
وفي أي من احلـالـتrY إذا وضـعت أو فـرضت شروط
بـY اIــشــروعــY فــيــمـا يــتــعــلق بــعالقــتــهـمــا الــتــجــاريـة أو
Yمـــشـــروعــ Yـــالـــيــة تـــخـــتـــلف عـن تـــلك الـــتي تـــكـــون بـــIا
مسـتـقلـY عن بـعضـهـماr فـإن أي أرباح كـان من اIـمكن أن
يـــحـــقـــقـــهـــا أي من اIـــشـــروعـــY لـــو لم تـــكـن هـــذه الـــشــروط
rولـكــنه لـم يـحــقــقـهــا بــسـبـب وجـود هــذه الــشـروط rقـائــمــة
يـــجــوز إدراجـــهــا ضـــمن أربـــاح هــذا اIـــشــروع وإخـــضــاعـــهــا

للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا أدرجت دولـة مـتـعـاقـدة ضـمن أربـاح مـشـروع
تــابع لــهــا - وأخــضــعــتــهــا لــلــضــريــبــة وفــقــا لــذلك - أربــاح
مـــشـــروع تـــابع لـــلـــدولـــة اIـــتــعـــاقـــدة األخـــرى ¤ إخـــضـــاعـــهــا
لــلـضـريـبـة في تــلك الـدولـة اIـتـعــاقـدة األخـرى وكـانت هـذه
األربــاح اIـــدرجــة ســـتـــتــحـــقق لـــلــمـــشــروع الـــتـــابع لــلـــدولــة
اIـــذكــــورة أوالً لـــو كـــانـت الـــشـــروط بـــY اIــــشـــروعـــY هي
الـشروط نفـسهـا التي تـكون بـY مشاريع مـستـقلـةr فعلى
الـــدولـــة اIـــتـــعــاقـــدة األخـــرى - عـــنـــدئـــذ - إجـــراء الــتـــعـــديل
اIنـاسب عـلى مـبلغ الـضـريبـة اIـفروض عـلى تـلك األرباح

فـي أي مـــــكـــــان آخـــــر. ولـــــكن ال يـــــســـــمـح ~ـــــثل ذلـك اخلـــــصم
بـالــنـســبـة أليــة مـبــالغ مـدفــوعـةr إن وجــدت (خالف مـا دُفع
مــقـــابل اســـتــرداد الـــنـــفــقـــات الــفـــعـــلــيـــة) من قـــبل اIــنـــشــأة
الـدائـمــة لـلـمـكـتب الــرئـيس لـلـمــشـروع أو ألي من مـكـاتـبه
األخــرى عـلـى شـكـل أتـاوى أو رســوم أو مــدفــوعـات �ــاثــلـة
أخـرى مقابل اسـتخدام حـقوق براءات االخـتراع أو حقوق
أخرى أو على شكل عـموالت مقابل أداء خدمـات معينة أو
مـقابل اإلدارة أو (فيـما عدا حـالة اIشروع اIـصرفي) على
شــكل دخل مـن مــطــالــبــات الــدين فــيـــمــا يــتــعــلق بــاألمــوال
اIـــقـــرضــــة إلى اIــــنـــشــــأة الـــدائــــمـــة. وبـــاIــــثل ال يــــؤخـــذ في
االعـــتــبــارr عــنـــد حتــديــد أربــاح اIـــنــشــأة الــدائـــمــةr اIــبــالغ
(خالف مــا دفع مـقــابل اسـتــرداد الــنـفــقـات الــفـعــلـيــة) الـتي
تُحـمّل مـن قبـل تلك اIـنـشـأة الـدائـمـة عـلى حـسـاب اIـكتب
الـرئـيـس لـلـمــشـروع أو أي من مـكــاتـبه األخــرى عـلى شـكل
أتــــاوى أو رســـــوم أو مــــدفــــوعـــــات �ــــاثــــلـــــة أخــــرى مـــــقــــابل
اســتــخــدام حــقــوق بــراءات االخــتــراع أو حــقــوق أخــرىr أو
عـلى شـكل عـمــوالت مـقـابل أداء خـدمـات مــعـيـنـة أو مـقـابل
اإلدارةr أو (فيـما عـدا حالـة اIشـروع اIـصرفي) عـلى شكل
دخل من مـطـالبـات الـدين فـيـما يـتـعـلق باألمـوال اIـقـرضة
إلى اIكتب الرئيس للمشروع أو أيّ من مكاتبه األخرى.
4 - بـالـرغم من األحـكـام األخـرىr فـإن أربـاح األعـمال
التي يحققـها مشروع في إحدى الدولتY اIتعاقدتY من
تـصـديـر بـضــائع إلى الـدولـة اIـتــعـاقـدة األخـرىr ال تـخـضع
للضريبـة في تلك الدولة اIتعـاقدة األخرى. وإذا اشتملت
عـقــود الـتــصــديـر عــلى أنـشــطــة أخـرى تــمـارس في الــدولـة
اIـــتـــعــاقـــدة األخــرى مـن خالل مـــنــشـــأة دائــمـــةr فـــإن الــدخل
اIــــكــــتـــسـب من مــــثـل تـــلـك األنــــشــــطــــة يـــجــــوز أن يــــخــــضع

للضريبة في الدولة اIتعاقدة األخرى.
5 - تـشــمل عــبـارة "أربــاح األعــمـالأربــاح األعــمـال" دون االقــتــصـار
عـــلى ذلـكr الـــدخل اIــــكـــتـــسـب من الـــتــــصـــنـــيـع والـــتـــجـــارة
واألعمـال اIصـرفيـة (البـنكـية) والـتأمـY وعمـليات الـنقل
الـداخلي وتوفـير اخلـدمات وتـأجير اIـمتـلكات الـشخـصية

اIنقولة.
وال تــشـــمل مــثل هـــذه الــعــبـــارة الــدخل اIــتـــحــقق من
خـدمـات شـخـصـيـة يـؤديـهـا فـرد بـصـفـته مـوظـفـا أو يـؤديـها

بصفة مستقلة.
6 - لــيس فـي هــذه اIــادة مــا يـــؤثــر عــلى تـــطــبــيق أي
نـظام في دولة مـتعـاقدة يـتعـلق بالضـريبـة اIفـروضة على

.Yمن أعمال التأم YقيمIتحققة لغير اIاألرباح ا
7 - عــنـــدمـــا تــشـــتــمـل األربــاح عـــلى عـــنــاصـــر لـــلــدخل
rعوجلت بشكل مـنفصل في مواد أخرى في هـذه االتفاقية

فإن أحكام تلك اIواد لن تتأثر بأحكام هذه اIادة.
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اIادة اIادة 11
الدخل من مطالبات الدينالدخل من مطالبات الدين

1 - يــجــوز أن يـــخــضع الــدخل مـن مــطــالــبــات الــدين
الــنـــاشئ فـي دولــة مـــتــعـــاقــدة ومـــالـــكه اIــنـــتـــفع مــقـــيم في
الـدولـة اIـتـعـاقـدة األخـرى لـلـضـريـبـة فـقط في تـلك الـدولـة

األخرى.
2 - تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدينالدخل من مطالبات الدين" - كما
هي مـــســـتــخـــدمـــة في هـــذه اIــادة - الـــدخل مـن مــطـــالـــبــات
الـدين من أي نــوعr سـواء ¤ تـأمـيــنـهـا بـرهن أم الr وسـواء
لـــهـــا احلـق في اIـــشـــاركـــة فـي أربـــاح اIـــدين أم الr وبـــشـــكل
خـاص الـدخل من الـسنـدات اIـالـيـة احلـكومـيـةr والـسـندات
وســــــنــــــدات الـــــــديــــــون ~ــــــا فـي ذلـك الــــــعـالوات واجلــــــوائــــــز
اIــرتــبـــطــة ~ــثل هـــذه الــســنــدات اIــالـــيــة أو الــســنــدات أو
سـندات الـديـون. وال تعـد اجلـزاءات عن الدفـعـات اIتـأخرة

دخال من مطالبات الدين ألغراض هذه اIادة.
3 - ال تــنــطــبق أحــكــام الــفــقــرة (1) مـن هــذه اIـادة إذا
كـان اIالك اIـنتـفع من الـدخل من مطـالبـات الدين مـقيـما
فـي دولــة مـــتــعــاقـــدة ويــزاول عـــمال في الــدولـــة اIــتـــعــاقــدة
األخــرى الــتي نـشــأ فــيـهــا الــدخل من مــطـالــبــات الـدين من
خالل مـنـشـأة دائـمـة مـوجـودة فـيـهـاr أو كـان يـؤدي في تـلك
الـدولـة اIـتـعـاقـدة األخــرى خـدمـات شـخـصـيـة مـسـتـقـلـة من
قـاعدة ثـابـتة فـيـهاr وكـانت مـطـالبـة الـدين التي دفع عـنـها
الــدخل من مـطــالـبـة الـديـن مـرتـبــطـة فـعـلــيـا بـهــذه اIـنـشـأة
الـدائمـة أو القـاعدة الـثابتـة. في مثـل تلك احلـالةr تنـطبق
أحكـام اIـادة (الـسابـعـة) أو اIادة (الـرابـعة عـشـرة) من هذه

االتفاقية وفقا للحالة.
4 - عـندما يـكون مبـلغ الدخل من مطـالبات الدين -
بسبب عـالقة خاصـة بY اجلـهة الـدافعـة واIالك اIـنتفع أو
بينهما مـعا وشخص آخرr فيما يتعلق بالدين الذي يدفع
عــنـه هــذا الــدخل -  يــزيـــد عــلى اIــبــلغ الـــذي كــان ســتــتــفق
عـــلـــيـه اجلـــهــــة الـــدافـــعــــة واIـــالك اIــــنـــتـــفـع في غـــيــــاب تـــلك
الــعالقــةr فــإن أحــكـام هــذه اIــادة تـنــطــبق فــقط عــلى اIــبـلغ
اIــذكـور أخــيـرا. وفي مــثل هــذه احلـالــةr فـإن اجلــزء الـزائـد
من اIـدفـوعـات يـظل خــاضـعـا لـلـضـريـبـة طـبـقـا ألنـظـمـة كل
دولــة مــتــعــاقــدة مع وجــوب مــراعــاة األحــكــام األخــرى لــهـذه

االتفاقية.
اIادة اIادة 12
األتاوىاألتاوى

1 - يــجـوز أن تــخـضع األتــاوى الـتي تــنـشــأ في دولـة
مـتــعـاقـدة وتــدفع إلى مـقــيم في الـدولــة اIـتـعــاقـدة األخـرى

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
2 - ومع ذلكr يــجـوز أن تــخــضع تـلـك األتـاوى أيــضـا
لــلــضـريــبـة فـي الـدولــة اIـتــعـاقــدة الــتي تـنــشــأ فـيــهـا وفــقـا

في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديلr يتعY مراعاة
األحــكــام األخــرى لــهــذه االتــفــاقــيــةr وتــتــشــاور الــســلــطــتـان
اخملـتـصتـان في الـدولـتY اIـتـعاقـدتـY فـيمـا بـيـنهـمـا متى

دعت الضرورة ذلك.

اIادة اIادة 10

أرباح األسهمأرباح األسهم

1 - يــجــوز أن تــخــضع أربـــاح األســهم الــتي تــدفــعــهــا
شركة مقيمـة في دولة متعاقدة ومالكها اIنتفع مقيم في
الـدولة اIـتـعـاقـدة األخرىr لـلـضـريبـة فـقط في تـلك الـدولة

اIتعاقدة األخرى.

2 - تــــــعـــــــنـي عــــــبــــــارة "أربــــــاح األســـــــهمأربــــــاح األســـــــهم" - كــــــمـــــــا هي
مــســتـــخــدمــة في هــذه اIــادة - الــدخـل من األســهم أو أســهم
"االنـتفاع" أو حـقوق "االنتـفاع" أو أسهم التـعدين أو أسهم
اIــؤســســY أو احلــقــوق األخــرى الــتـي ال تــمــثل مــطــالــبــات
ديون - أو اIشـاركة في األرباحr وكذلك الدخل من حقوق
اIــشـــاركــة األخــرى الــتي تـــخــضع لــلـــمــعــامــلــة الـــضــريــبــيــة
نــفـــســهــاr مــثل الــدخـل من األســهم ~ــوجـب أنــظــمــة الــدولــة

اIقيمة فيها الشركة اIوزعة لألرباح.

3 - ال تــنــطــبق أحــكــام الــفــقــرة (1) مـن هــذه اIـادة إذا
كــــان اIــــالك اIــــنــــتـــفـع بــــأربـــاح األســــهم مــــقــــيــــمـــا فـي دولـــة
مـتعـاقدة ويـزاول عـمال في الدولـة اIـتعـاقدة األخـرى التي
تـــقـــيم فـــيـــهـــا الـــشــــركـــة الـــدافـــعـــة ألربـــاح األســـهم من خالل
مـــنـــشـــأة دائــمـــة فـــيـــهــاr أو كـــان يـــؤدي في الـــدولـــة األخــرى
خـدمات شـخـصيـة مسـتقـلة من قـاعـدة ثابـتة فـيهـاr وكانت
مـلكية األسهم الـتي دفعت بسبـبها أرباح األسـهم مرتبطة
فـعلـيـا بهـذه اIنـشأة الـدائمـة أو الـقاعـدة الثـابتـة. في مثل
هـــذا احلـــالــــةr تـــنـــطـــبق أحـــكـــام اIـــادة (الـــســـابـــعـــة) أو اIـــادة

(الرابعة عشرة) من هذه االتفاقية وفقا للحالة.

4 - إذا حـــقـــقت شـــركـــة مــقـــيـــمـــة في دولـــة مــتـــعـــاقــدة
أربـاحــا أو دخال من الـدولــة األخـرىr فـال يـجــوز أن تـفـرض
الـدولــة اIـتــعــاقـدة األخــرى أي ضـريــبـة عــلى أربــاح األسـهم
الـتي تدفـعـها الـشركـة إال بقـدر مـا يدفع من أربـاح األسهم
هــذه الى مــقــيم فـي الــدولــة اIــتــعــاقــدة األخــرى أو بــالــقـدر
الـذي تكـون فيه اIـلكـية الـتي تدفع بـسبـبها أربـاح األسهم
مـرتــبـطـة ارتـبــاطـا فـعـلــيـا ~ـنـشــأة دائـمـة أو قـاعــدة ثـابـتـة
موجـودة في تـلك الـدولة اIـتـعاقـدة األخـرى. وال يجـوز لـها
كـذلك إخضـاع أرباح الـشركـة غيـر اIوزعـة للـضريبـة على
األربــــاح غـــــيـــــر اIـــــوزعــــة حـــــتـى لــــو كـــــانـت أربــــاح األســـــهم
اIـدفــوعـة أو األربــاح غـيــر اIـوزعــة تـمــثل كـلــيـا أو جــزئـيـا

أرباحا أو دخال ناشئا في تلك الدولة اIتعاقدة األخرى.
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اIادة اIادة 13
أرباح رأس اIالأرباح رأس اIال

1 - األربـاح اIــتـحــقـقــة Iــقـيم في دولــة مــتـعــاقـدة من
نـقل مــلـكـيــة �ـتـلــكـات غـيــر مـنـقـولــةr كـمـا هي مــعـرفـة في
اIـادة (السـادسة) مـن هذه االتـفاقـيةr والـواقـعة في الـدولة
اIـتعـاقدة األخـرىr يجـوز أن تخـضع للـضريـبة في الـدولة

اIتعاقدة األخرى.
2 - األرباح الناجتة من نقل ملكية �تلكات منقولة
تشكل جزءا من اIمتلكات التجارية Iنشأة دائمة {تلكها
مشروع تابع لدولـة متعاقدة في الدولـة اIتعاقدة األخرى
أو الــنــاجتــة من نــقل مــلــكــيــة �ـتــلــكــات مــنــقـولــة مــتــعــلــقـة
بقاعدة ثابتـة متوافرة Iقيم من دولـة متعاقدة في الدولة
اIـتعـاقـدة األخـرى ألداء خدمـات شـخـصيـة مـستـقـلـة ~ا في
ذلك األربــاح من نــقل مــلــكــيــة مــثل هــذه اIــنــشــأة الــدائــمـة
(~ـــفـــردهـــا أو مع كـــامـل اIـــشـــروع) أو مـــثل هـــذه الـــقـــاعـــدة
الثابـتةr يجـوز أن تخضع لـلضـريبة في الـدولة اIتـعاقدة

األخرى.
3 - األربـــــاح الـــــنـــــاجتـــــة من نـــــقـل مـــــلــــكـــــيـــــة ســـــفن أو
طـــائـــرات تـــعـــمل في الـــنـــقل الـــدولـيr أو من نـــقل مـــلـــكـــيــة
�ـتـلـكـات مـنـقــولـة مـتـعـلـقـة بـتـشــغـيل مـثل هـذه الـسـفن أو
الـطـائـراتr تـخـضع لـلـضـريـبـة في الـدولـة اIـتـعاقـدة الـتي

يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع فقط.
4 - األربــاح الـــنــاجتـــة من نــقـل مــلـــكــيـــة أســهم تـــمــثل
rحــصــة فـي رأس مــال شــركــة مــقــيــمــة في دولــة مــتــعــاقــدة

يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
5 - األربــاح الــنــاجتـة مـن نـقـل أي مـلــكــيــةr غــيــر تـلك
اIشار إلـيهـا في الفـقرات السـابقـة من هذه اIـادةr تخضع
للضـريبة فـقط في الدولة اIـتعاقدة الـتي يقيم فـيها ناقل

اIلكية.
اIادة اIادة 14

اخلدمات الشخصية اIستقلةاخلدمات الشخصية اIستقلة

1 - الـدخل الــذي يـكــتــسـبه مــقـيـم في دولـة مــتـعــاقـدة
فــيـــمــا يــتـــعــلـق بــخـــدمــات مــهـــنــيـــة أو أنــشـــطــة أخــرى ذات
طـبـيـعـة مـسـتـقلـةr يـخـضع لـلـضـريـبـة فـقط في تـلك الـدولة
اIـتعاقدة فـيما عـدا أي من احلاالت اآلتيـةr حيث يجوز أن
يـــخـــضـع مـــثل هـــذا الـــدخل أيـــضـــا لـــلـــضـــريـــبـــة فـي الـــدولــة

اIتعاقدة األخرى :

أ) إذا كــانت لــديه قــاعـدة ثــابــتـة مــتــوافـرة له بــصــفـة
منـتـظمـة في الـدولة اIـتـعاقـدة األخرى ألداء أنـشـطته. في
تلك احلـالةr يجـوز أن يخضـع الدخل للـضريبـة في الدولة
اIتعاقدة األخـرى ولكن فقط بالقـدر الذي ينسب إلى تلك

القاعدة الثابتة.

ألنظـمـة تلك الـدولة اIـتـعاقـدةr لكن إذا كـان اIـالك اIنـتفع
من األتـــاوى مــقـــيــمـــا في الـــدولــة اIـــتــعـــاقــدة األخـــرىr فــإن
الضريبة اIـفروضة يجب أالّ تزيد عن سـبعة باIائة (%7)

من اIبلغ اإلجمالي لألتاوى.
3 - يعـني مصـطلح "أتاوىأتاوى" - كـما هـو مـستـخدم في
هـــذه اIــادة- اIـــدفــوعـــات من أي نــوع الـــتي يــتم تـــســلـــمــهــا
مــقــابل اســتــعــمـال ( أو حق اســتــعـمــال) أي حق نــشــر عـمل
أدبي أو فني أو عملي ~ا في ذلك األفالم السينمائيةr أو
أفـالم أو أشـــرطــــة الـــبث اإلذاعـي أو الـــتــــلـــفــــزيـــونيr أو أي
بـراءة اختـراع أو عالمة جتاريـةr أو تصـميمr أو »وذجr أو
مخططr أو تـركيـبة أو معـاجلة سـريةr أو مقـابل استـعمال
rأو جتـاريـة أو عـلـمـية rأو حق اسـتـعـمـال مـعـدات صـنـاعـيـة
أو مـقـابل اIـعـلـومـات اIـتـعـلـقـة بـالـتـجـارب الـصـنـاعـيـةr أو

التجارية أو العلمية.
4 - ال تــنــطــبـق أحــكــام الـــفــقــرتــY (1) و (2) من هــذه
اIـادة إذا كـان اIـالك اIـنـتـفع من األتـاوىr مـقـيـمـا في دولة
مـتعـاقدة ويـزاول عـمال في الدولـة اIـتعـاقدة األخـرى التي
نـشأت فـيهـا هـذه األتاوى من خالل مـنـشأة دائـمة مـوجودة
فـــيــهـــاr أو كــان يـــؤدي في تـــلك الــدولـــة اIــتـــعــاقـــدة األخــرى
rخـدمـات شـخـصـيـة مـسـتـقـلــة من خالل قـاعـدة ثـابـتـة فـيـهـا
وكـان احلق أو اIــلـكـيـة الــتي تـدفع عــنـهـا األتـاوى مــرتـبـطـة
فـعلـيـا بهـذه اIنـشأة الـدائمـة أو الـقاعـدة الثـابتـةr في مثل
هـــذه احلـــالـــةr تـــنــطـــبـق أحــكـــام اIـــادة (الـــســـابـــعـــة) أو اIــادة

(الرابعة عشرة) من هذه االتفاقيةr وفقا للحالة.
5 - تــعـــد األتــاوى قـــد نــشــأت فـي دولــة مــتـــعــاقــدة إذا
دفـعهـا مـقـيم في تـلك الدولـة. ومع ذلك فـإذا كـان الـشخص
rســواء كــان فـي دولــة مــتــعــاقــدة أم ال rالــذي يـــدفع األتــاوى
{ــلك في دولــة مــتــعــاقــدة مـنــشــأة دائــمــة أو قــاعــدة ثــابــتـة
rمـرتـبـطــة بـهـا االلــتـزامـات الـتـي تـدفع عـنــهـا تـلك األتـاوى
وكـانت تـلك اIـنـشـأة الدائـمـة أو الـقـاعـدة الـثـابـتـة تـتحـمل
عبء دفع هذه األتاوى r عنـدها تعد هذه األتاوى قد نشأت
في الــدولـة الـتي تـوجـد فـيـهـا اIـنـشـأة الـدائـمـة أو الـقـاعـدة

الثابتة.
6 - عـــنــــدمـــا يـــكـــون مــــبـــلغ األتـــاوى - بـــســــبب عالقـــة
خـاصـة بـY اجلهـة الـدافـعـة واIالك اIـنـتـفع أو بـيـنهـمـا مـعا
وبY شـخص آخـر - فـيمـا يـتـعلق بـاالسـتـخدام أو احلق أو
اIـعـلـومـات الـتي يـدفع مـقـابل لـهـاr يـزيـد عـلى اIـبـلغ الـذي
كان ستتفق عـليه اجلهة الدافعة واIـالك اIنتفع في غياب
تــلـك الــعالقـــةr فـــإن أحــكـــام هــذه اIـــادة تــنـــطـــبق فــقـط عــلى
اIــبــلغ اIــذكــور أخــيــرا. وفي مــثل هــذه احلــالــةr فــإن اجلـزء
الزائد مـن اIدفوعات يـظل خاضعا لـلضريـبة طبقـا لنظام
كل دولة متعاقدةr مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه

االتفاقية.
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اIادة اIادة 16

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتـعــاب أعـضـاء مـجـلس اإلدارة واIـدفــوعـات اIـمـاثـلـة
األخـرى الـتي يـكـتـسـبــهـا مـقـيم في دولـة مـتـعـاقـدة بـصـفـته
عــــضــــوا فـي مــــجــــلـس إدارة شــــركــــة مــــقــــيـــــمــــة في الــــدولــــة
اIتـعـاقـدة األخرىr يـجـوز إخـضاعـهـا لـلـضريـبـة في الـدولة

اIتعاقدة األخرى.

اIادة اIادة 17

 الفنانون والرياضيون الفنانون والرياضيون

1 - عـلى الـرغم مـن أحـكـام اIـادتـY (الـرابـعـة عـشـرة)
و(اخلـامــسـة عــشــرة) من هـذه االتــفـاقــيــةr فـإن الــدخل الـذي
يــكــتــســبه مــقــيم في دولــة مــتـعــاقــدة - بــصــفــته فــنـانــا في
اIـسـرح أو الـسـيـنـمـا أو اإلذاعـة أو الـتـلـفـزيـون أو بـصـفـته
مـوســيـقــيــا أو ريـاضــيــا - من أنـشــطــته الـشــخــصـيــة الـتي
{ــارســهــا فـي الــدولــة اIــتــعــاقــدة األخــرى يــجــوز إخــضــاعه

للضريبة في الدولة اIتعاقدة األخرى.

2 - عـنـدمـا يـسـتحـق دخل يـتعـلق بـأنـشـطـة شـخـصـية
زاولهـا فنـان أو رياضي بـصفـته تلك ولم يـكن ذلك الدخل
لـلـفـنـان أو الـريـاضي نـفـسه ولـكن لـشـخص آخـرr فـإن ذلك
الدخل - على الرغم من أحـكام اIواد (السابـعة) و(الرابعة
عــشــرة) و(اخلــامــســة عـشــرة) مـن هــذه االتــفــاقــيــة - يــجـوز
إخضـاعه للـضريبـة في الدولـة اIتعـاقدة التي زاول  فـيها

الفنان أو الرياضي تلك األنشطة.

3 - الـدخل الــذي يـكــتــسـبه مــقـيـم في دولـة مــتـعــاقـدة
من أنشطة {ارسـها في الدولة اIتعـاقدة األخرىr وفقا Iا
ورد في الـــفـــقـــرتـــY (1) و (2) مـن هــــذه اIــــادةr يــــعـــــفى من
الـــضــريـــبــة في تـــلك الــدولـــة اIــتـــعــاقــدة األخـــرى إذا كــانت
الـزيـارة إلى تـلك الـدولـة اIـتـعـاقـدة األخـرى مـدعـومـة كـلـيا
أو بـــشـــكل أســـاسي بـــأمــوال عـــامـــة من الـــدولـــة اIــتـــعـــاقــدة
اIذكورة أوالً أو أحد أقسـامها اإلدارية أو سلطـاتها احمللية
أو تــتم وفــقــا التــفــاقــيــة ثــقــافــيــة أو اتــفــاق بــY حــكــومــتي

.YتعاقدتIا Yالدولت

اIادة اIادة 18

معاشات التقاعدمعاشات التقاعد

1 - مع مراعـاة أحكام الفقرة (2) من اIادة (الـتاسعة
عــــشـــرة) مـن هـــذه االتــــفــــاقـــيــــةr فـــإن مــــعــــاشـــات الــــتـــقــــاعـــد
واIــكـــافــآت األخــرى اIــشــابـــهــة الــتي تــدفـع Iــقــيم في دولــة
مـتعـاقـدة مقـابل خـدمة سـابقـةr تـخضع لـلـضريـبـة في تلك

الدولة اIتعاقدة فقط.

ب) إذا كـان الـشـخص مــوجـودا في الـدولــة اIـتـعـاقـدة
األخـرى Iـدة أو Iـدد تـصل إلـى أو تـزيـد في مـجـمـوعـهـا عن
(183)  يــومــا في أي مــدة اثــني عــشــر (12) شــهــرا تــبــدأ أو
تــنـتــهي في الـســنـة اIــالــيـة اIــعـنــيـة. في تــلك احلـالــةr فـإن
مــــقـــدار الــــدخل اIـــتــــحـــقق فــــقط من أنــــشـــطـــتـه اIـــؤداة في
الـدولة اIـتعـاقدة األخـرىr يجـوز أن يخـضع للـضريـبة في

الدولة األخرى.
2 - تــشــمل عــبــارة "اخلــدمــات اIــهــنــيـةاخلــدمــات اIــهــنــيـة" بــوجـه خـاص
األنــشــطــة اIــســتـــقــلــة في اجملــاالت الـــعــلــمــيــة أو األدبــيــة أو
الـــفــنــيــة أو الـــتــربــويــة أو الـــتــعــلــيـــمــيــة وكــذلـك األنــشــطــة
اIــسـتـقـلــة الـتي يـزاولــهـا األطـبــاء واحملـامـون واIــهـنـدسـون

واIعماريونr وأطباء األسنان واحملاسبون.
اIادة اIادة 15

اخلدمات الشخصية غير اIستقلةاخلدمات الشخصية غير اIستقلة
1 - مع مــــراعــــاة أحــــكــــام اIــــواد (الــــســــادســــة عــــشــــرة)
و(الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة) و(الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة) و(الـــعـــشـــرين)
و(احلــاديـة والــعـشــرين) من هــذه االتـفـاقــيـةr فــإن الـرواتب
واألجـور واIكـافـآت اIمـاثـلة األخـرى الـتي يـكتـسـبهـا مـقيم
في دولـــة مـــتــعـــاقـــدة -فـــيـــمـــا يــتـــعـــلق بـــوظـــيـــفـــة- تــخـــضع
لـلـضـريـبـة فـقط في تـلـك الـدولـةr مـا لم تـتم مـزاولـتـهـا في
الدولـة اIـتعـاقـدة األخرىr فـإذا تـمت مزاولـتـها في الـدولة
اIــتــعــاقـدة األخــرى يــجــوز أن تــخــضع مــثل هــذه اIــكــافـآت

اIكتسبة للضريبة في الدولة اIتعاقدة األخرى.
2 - عـــــلـى الـــــرغم مـن أحـــــكـــــام الـــــفـــــقـــــرة (1) من هـــــذه
االتــفـاقــيـةr فـإن اIــكـافـآت الــتي يـكــتـسـبــهـا مـقــيم في دولـة
مـتعـاقـدة فـيمـا يـتـعـلق بوظـيـفـة يـتم مزاولـتـهـا في الـدولة
اIـــتــعــاقـــدة األخــرىr تــخـــضع لــلـــضــريـــبــة فــقـط في الــدولــة

اIذكورة أوالً في احلالة اآلتية :
أ) إذا كـان اIــسـتــفـيـد مــوجـودا فـي الـدولــة اIـتــعـاقـدة
األخـرى Iـدة أو Iـدد ال تـتـجـاوز في مـجـمـوعـهـا (183) يـوما
في أي مـــدة اثــــني عـــشـــر (12) شـــهـــرا تـــبــــدأ وتـــنـــتـــهي في

السنة اIالية اIعنية.
ب) وأن تــكــون اIـــكــافــآت مـــدفــوعــة من قـــبل صــاحب

عمل غير مقيم في الدولة األخرى أو نيابة عنه.
ج) وأالّ تكون اIـكافـآت قد حتـملتـها مـنشـأة دائمة أو
قـاعــدة ثـابـتـة {ــلـكـهـا صـاحـب الـعـمل في الـدولــة اIـتـعـاقـدة

األخرى.
rـادةI3 - عـلـى الـرغم من األحـكـام الـسـابـقـة في هـذه ا
فـإن اIكافآت اIكتـسبة فيمـا يتعلق بوظـيفة تمارس على
مــ§ سـفــيــنــة أو طـائــرة تــعــمل في الــنـقـل الـدولـي أو عـلى
rـائـيـة الــداخـلـيـةIـمــرات اIمـ§ قـارب يـعــمل في الـنــقل بـا
يــجـوز أن تــخــضع لـلــضـريــبـة فـي الـدولــة اIـتــعـاقــدة الـتي

يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.
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زيـــارة دولـــة مــتـــعـــاقــدة - مـــقـــيــمـــا في الـــدولـــة اIــتـــعـــاقــدة
األخرى ويـتواجد فـي الدولة اIـذكورة أوالً لغـرض تعـليمه
أو تـــدريـــبه فـــقـطr هـــذه اIـــدفـــوعـــات الـــتي تـــكـــون لـــغـــرض
مـعـيـشـته أو تــعـلـيـمه أو تــدريـبه ال تـخـضع لــلـضـريـبـة في
تلك الـدولـة بشـرط أن تـكون مـثل هـذه اIدفـوعـات ناشـئة

من مصادر خارج تلك الدولة اIتعاقدة.

2- اIـــدفــوعـــات الــتي يـــتــســـلــمـــهــا طــالـب أو مــتــدرب

مــهــني أو حــرفـي والــذي يــكــون - (أو كــان) مــبــاشــرة قــبل
زيارة دولة متعـاقدة- مقيما في الـدولة اIتعاقدة األخرى
والذي يـتـواجـد في الدولـة اIـتعـاقـدة اIذكـورة أوالً لـغرض
تـعليمه أو تدريـبه فقطr والتي تمـثل مكافأة فيـما يتعلق
بـخــدمـات تــؤدى في الــدولـة اIــتـعــاقــدة األخـرىr ال تــخـضع
لـلـضــريـبـة فـي تـلك الــدولـة اIـتــعـاقـدة األخــرىr بـشـرط أن
تـكـون اخلـدمــات مـرتـبـطـة بـالـتـعــلـيم أو الـتـدريبr وتـكـون

ضرورية ألغراض اIعيشة.

اIادة اIادة 21
اIعلمون والباحثوناIعلمون والباحثون

اIـكـافـآت الـتي يـسـتـلـمـهـا مـعـلم أو بـاحث يـكـون - أو
كـــان- مـــقـــيـــمــــا في دولـــة مـــتــــعـــاقـــدة قـــبل دعــــوته لـــلـــدولـــة
اIــتــعــاقــدة األخــرى أو زيــارتــهــا بــغــرض الــتــعــلــيم أو عــمل
rسـتلـمة فـيمـا يتـعلق بـــمـثـل هـــذه األنــشـطةIوا rأبحـاث

ال تخضع للضريبة  في الدولة اIتعاقدة األخرى.

اIادة اIادة 22
الدخل اآلخرالدخل اآلخر

1 - بــنــود الــدخل Iــقــيـم في دولــة مــتــعــاقــدة الــتي لم
تـــتـــنــاولـــهـــا اIـــواد الــســـابـــقـــة من هـــذه االتــفـــاقـــيـــة تــخـــضع
لــلـــضــريــبـــة في تــلـك الــدولـــة اIــتــعـــاقــدة فـــقط أيــنـــمــا كــان

منشؤها.

2 - ال تـنـطـبق أحـكـام الـفـقـرة (1) من هـذه اIـادة على
الـدخل - غـيـر الـدخل من اIـمـتـلـكـات غـيـر اIـنـقـولـة احملددة
في الـفـقرة (2) من اIـادة (الـسـادسـة) من هـذه االتـفـاقـيـة -
إذا كـــان مــســـتــلـم ذلك الــدخـل مــقـــيــمـــا في دولــة مـــتــعـــاقــدة
و{ـــارس عــــمال فـي الــــدولـــة اIــــتــــعـــاقــــدة األخــــرى من خالل
مـــنـــشـــأة دائـــمــــة تـــوجـــد فـــيـــهـــاr أو يـــؤدي فـي تـــلك الـــدولـــة
اIـتـعــاقـدة األخـرى خــدمـات شـخــصـيـة مــسـتـقـلــة من قـاعـدة
ثــابـتــة فــيــهـاr ويــكــون احلق أو اIــمـتــلــكــات الـتي يــدفع من
أجلهـا الدخل مرتـبطة فـعليـا ~ثل هذه اIـنشأة الـدائمة أو
الـقـاعدة الـثـابتـة. في مـثل هـذه احلالـةr تـطبق أحـكـام اIادة
rـادة (الــرابـعـة عــشـرة) من هـذه االتــفـاقـيـةI(الـســابـعـة) أو ا

وفقا للحالة.

rـادةI2- عـلى الــرغم من أحـكـام الـفـقـرة (1) من هـذه ا

فإن معاشات الـتقاعد واIدفوعات األخرى  التي تتم بناء
عــــلى بــــرنــــامج عــــام {ــــثل جــــزءا مـن نـــظــــام الــــتــــأمــــيــــنـــات
االجـتـمـاعـيـة لـدولـة مـتـعـاقـدة أو أحـد أقـسـامـهـا اإلدارية أو
ســلـــطــاتـــهــا احملـــلــيـــةr تــخـــضع لــلـــضــريـــبــة فـي تــلك الـــدولــة

اIتعاقدة فقط.
اIادة اIادة 19

اخلدمات احلكوميةاخلدمات احلكومية
1 - أ) الـرواتب واألجور واIـكافآت األخـرى اIشـابهة
- خالف مـعـاش التـقـاعـد - التـي تدفـعـهـا دولة مـتـعـاقدة أو
أحــد أقـســامــهــا اإلداريــة أو ســلـطــاتــهــا احملــلــيـة لــفــرد فــيــمـا
rيـتعـلق بخـدمات أداهـا لتـلك الدولـة أو القـسم أو السـلطة

تخضع للضريبة في تلك الدولة اIتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلـكr فــــــإن مـــــــثـل هــــــذه الــــــرواتـب واألجــــــور
واIكـافـآت األخـرى اIـشابـهـة تـخـضع لـلضـريـبـة في الـدولة
اIـــتـــعــــاقـــدة األخــــرى فـــقط إذا أديـت اخلـــدمـــات فـي الـــدولـــة
اIـــتــعــاقـــدة األخــرى وكـــان الــفــرد مـــقــيــمـــا في تــلـك الــدولــة

وكذلك :
1) أحد مواطنيها.

2) أو لم يـصـبح مـقـيـمـا في تـلك الـدولـة اIـتـعـاقدة

فقط ألداء اخلدمات.
2 - أ) أي مـعــاش تـقــاعــد يـتـم دفـعه مـن قـبل - أو من
أموال تـوفـرها - دولـة مـتعـاقـدة أو أحد أقـسـامهـا اإلدارية
أو سلطاتها احمللـية لفرد فيما يتـعلق بخدمات أداها لتلك
الـدولة اIـتـعاقـدة أو الـقسم أو الـسـلطـةr يـخضع لـلـضريـبة

في تلك الدولة اIتعاقدة فقط.
ب) ومـع ذلك فــــإن مـــــعــــاش الــــتــــقــــاعـــــد هــــذا يــــخــــضع
لــلـــضــريــبـــة في الـــدولــة اIـــتــعــاقـــدة األخــرى فـــقطr إذا كــان

مواطنا ومقيما في الدولة اIتعاقدة األخرى.
3- تــــــنــــــطــــــبق أحــــــكــــــام اIــــــواد (اخلــــــامــــــســــــة عــــــشـــــرة)

و(السادسة عشـرة) و (السابعة عشـرة) و (الثامنة عشرة)
من هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة عـــلى الـــرواتـب واألجـــورr واIـــكـــافــآت
األخــرى اIـــشـــابـــهـــةr ومـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد فـــيـــمــا يـــتـــعـــلق
بــــخـــدمـــات ¤ تــــأديـــتـــهـــا ومــــرتـــبـــطــــة بـــعـــمـل تـــزاوله دولـــة

متعاقدة أو أحد أقسامها اإلدارية أو سلطاتها احمللية.

اIادة اIادة 20
الطالب واIتدربونالطالب واIتدربون

1 - اIــدفــوعــات الــتي يــتـــســلــمــهــا طــالب أو مــتــدرب
مــهــني أو حــرفـي والــذي يــكــون - (أو كــان) مــبــاشــرة قــبل
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التـابـعة لـلـدولـة اIتـعـاقـدة التي يـقـيم فـيهـا. ويـجب عرض
الـقـضـيـة خالل ثالث (3) سـنـوات من أول إشـعـار بـاإلجراء
الـــذي أدى إلى فــرض الـــضــريــبـــة ~ــا يـــخــالف أحـــكــام هــذه

االتفاقية.

2 - يــتــعــY عـــلى الــســلــطــة اخملــتــصــةr إذا بــدا لــهــا أن
االعـــتـــراض مـــبـــررr وإذا لم تـــكن هي نـــفـــســـهـــا قــادرة عـــلى
الــــتــــوصل إلـى حل مــــرضr أن تــــســـعـى جــــاهـــدة لــــتــــســــويـــة
الـقـضيـة عن طـريق االتفـاق اIـتبـادل مع الـسلـطـة اخملتـصة
في الدولة اIتعـاقدة األخرى بهدف جتنب فرض الضريبة
الـتي تـخالف أحـكـام هـذه االتفـاقـيـةr ويـنفـذ أي اتـفـاق يتم
التـوصل إلـيه بالـرغم من أي حـد زمني وارد فـي األنظـمة

.YتعاقدتIا Yاحمللية للدولت

Yفي الـدولت Yاخملـتصـت Yعلى الـسلـطت Y3 - يتعـ
اIـتعـاقدتـY أن تسـعـيا -عن طـريق االتفـاق اIتـبادل- إلى
تــذلــيل أي صــعـوبــة أو شك يــنـشــأ مــتـعــلــقـا بــتــفـســيــر هـذه
االتـفــاقـيــة أو تـطـبــيـقــهـا. ويـجــوز أيـضــا أن تـتـشــاورا مـعـا
إلزالـــة اإلزدواج الــضـــريــبي فـي احلــاالت الــتـي لم تــرد في

هذه االتفاقية.

Yفـي الــدولــتــ Yاخملــتـــصــتــ Y4 - يــجــوز لـــلــســلـــطــتــ
اIـتــعـاقـدتـY أن تــتـصال بـبـعــضـهـمـا مـن أجل الـتـوصل إلى

اتفاق حول الفقرات السابقة.

Yفـي الــدولــتــ Yاخملــتـــصــتــ Y5 - يــجــوز لـــلــســلـــطــتــ
اIـــتـــعــاقـــدتــY - بـــاتـــفــاق مـــتــبـــادل - أن تـــقــررا األســـلــوب
اIناسب لتطبـيق هذه االتفاقية وبصفة خاصة اIتطلبات
الـــتي يـــخــضع لـــهـــا اIــقـــيـــمــون في الـــدولـــة اIــتـــعـــاقــدة كي
يــحـصــلـوا فـي الـدولــة األخـرى عــلى الــتـخــفـيض أو اإلعــفـاء

الضريبي اIنصوص عليه في هذه االتفاقية.

اIادة اIادة 26

تبادل اIعلوماتتبادل اIعلومات

Yفي الـدولت Yاخملـتصـت Yعلى الـسلـطت Y1 - يتعـ
اIـتـعاقـدتـY تـبـادل اIعـلـومـات الضـروريـةr سـواء لتـنـفـيذ
Yأحكام هذه االتـفاقيـة أو لتنـفيذ األنـظمة احملـلية لـلدولت
اIــتـــعــاقــدتــY اIــتــعــلـــقــة بــالــضــرائب الــتـي تــغــطــيــهــا هــذه
االتفاقيةr ما دام أن فرض الضريبة تلك ال يخالف أحكام
هـذه االتـفـاقـيــة. ويـتم تـبــادل هـذه اIـعـلـومــات دون الـتـقـيـد
بـاIــادة (األولى) من هــذه االتـفــاقـيــة. وتـعــامل أي مــعـلــومـة
تــتــلــقــاهــا الــدولـة اIــتــعــاقــدة عــلى أنــهــا سـريــة بــالــطــريــقـة
نـفــســهـا الــتي تـعــامل بــهـا اIــعــلـومــات الـتي حتــصل عــلـيــهـا
وفـــقــا ألنـــظـــمـــتـــهـــا احملـــلــيـــةr وال يـــجـــوز الـــكـــشف عـــنـــهــا إال

اIادة اIادة 23
رأس اIالرأس اIال

1 - رأس اIــال اIــمــثل ~ــمــتــلــكــات غــيــر اIــنــقــولـة -
اIــشــار إلــيــهـــا في اIــادة (الــســادســة) من هــذه االتــفــاقــيــة-
واIــمـــلــوك Iــقـــيم في دولـــة مــتـــعــاقـــدة ويــوجــد فـي الــدولــة
اIـتــعـاقــدة األخــرىr يـجــوز أن يـخــضع لـلــضــريـبــة في تـلك

الدولة اIتعاقدة األخرى.

2 - رأس اIـال اIــمــثل بــاIـمــتــلـكــات مــنـقــولــة والـذي
يــشــكل جــزءا من �ــتــلـكــات نــشــاط مــنــشـأة دائــمــة {ــلــكــهـا
مشروع تابع لدولـة متعاقدة في الدولـة اIتعاقدة األخرى
أو اIـــمــثل ~ـــمــتـــلـــكــات مـــنــقـــولــة تـــتــعـــلق بـــقــاعـــدة ثــابـــتــة
مــتـوافــرة Iــقـيم في دولــة مـتــعــاقـدة في الــدولـة اIــتـعــاقـدة
األخـرى ألداء خدمات شخـصية مسـتقلةr يـجوز أن يخضع

للضريبة في الدولة اIتعاقدة األخرى.

3 - رأس اIــال اIـــمــثل بــســفن أو طــائــرات يــشــغــلــهــا
مشروع تابع لـدولة متعاقدة في النقل الدوليr أو اIمثل
~ــمــتـلــكــات مــنــقــولـة تــتــعــلق بــتــشــغــيل مــثل هــذه الـســفن
والـطـائراتr يـخـضع للـضـريبـة فـقط في الدولـة اIـتعـاقدة

التي يوجد فيها مقر اإلدارة الفعلي للمشروع.

4 - تخضع جمـيع العناصر األخرى لرأس مال مقيم
في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة اIتعاقدة فقط.

اIادة اIادة 24

أساليب إزالة اإلزدواج الضريبيأساليب إزالة اإلزدواج الضريبي

1 - إذا اكـــتـــسـب مـــقـــيم فـي دولـــة مـــتـــعـــاقـــدة دخال أو
تــــمـــــلـك رأس مــــال والـــــذي يـــــجـــــوز - وفــــقـــــا ألحـــــكـــــام هــــذه
االتــفــاقــيــة- أن يــخــضع لــلــضـريــبــة في الــدولــة اIــتــعــاقـدة
األخـرىr فــإن الـدولــة اIــتـعــاقـدة اIــذكـورة أوالً تــعــفي مـثل

هذا الدخل أو رأس اIال من الضريبة.

2 - في حـالــة اIـمـلـكــة الـعـربــيـة الـسـعــوديـة لـيس في
أسـالـيب إزالـة اإلزدواج الـضـريبـي ما يـخل بـأحـكـام نـظام

.Yالسعودي Yجباية الزكاة بالنسبة للمواطن

اIادة اIادة 25

إجراءات االتفاق اIتبادلإجراءات االتفاق اIتبادل

1- عــــنـــــدمــــا يـــــتــــبـــــY لــــشـــــخص أن إجـــــراءات إحــــدى

الـدولتY اIتـعاقدتY أو كـلتيهـما تؤديr (أو سوف تؤدي)
بــالــنــسـبــة له إلى فــرض ضــريــبـة ال تــتــفق مع أحــكــام هـذه
االتـــفــــاقـــيـــةr فــــإنه {ـــكــــنه - بـــصــــرف الـــنـــظــــر عن وســـائل
اIـــعــاجلـــة اIـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا في األنـــظـــمــة احملـــلــيـــة لـــتــلك
الــدولــتــY - أن يــعــرض قــضــيــته عــلـى الــســلــطــة اخملــتــصـة
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اIادة اIادة 27
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليةأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

االمــتـــيــازات اIــالـــيــة اIــمـــنــوحــة ألعـــضــاء الــبـــعــثــات
الـــدبــلــومــاســـيــة أو الــقــنـــصــلــيــة ~ـــوجب الــقــواعـــد الــعــامــة
لـلــقـانـون الــدولي أو ~ــوجب أحـكــام اتـفــاقـيـات خــاصـةr لن

تتأثر بهذه االتفاقية.
اIادة اIادة 28

أحكام متنوعةأحكام متنوعة
1 - لــيس في هـذه االتــفـاقـيــة مـا يـؤثــر عـلى تــطـبـيق
األحـــكـــام احملـــلـــيــة Iـــنـع الــتـــهـــرب الـــضـــريــبـي أو الـــتــجـــنب

الضريبي.
2 - لــيـس في هــذه االتــفــاقــيــة مــا يــؤثــر عــلى حــقــوق
Yــوقـعــة بـIــقــتـضى االتــفـاقــيـة ا~ YـتــعـاقــدتـIا Yالــدولـتــ
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد{ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحـكـومـة اIـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـةr اIـتـضـمـنـة اإلعـفـاء
اIـتــبـادل من الــضــرائب والـرســوم عـلـى أنـشــطـة ومــعـدات
اIـؤسـسـات اجلـزائـريـة والـسـعـوديـة لـلـنقـل اجلـويr اIـوقـعة
فـي مــــديـــــنــــة اجلـــــزائـــــرr بــــتـــــاريخ 25 شـــــوال عــــام 1408 هـ.

اIوافق 9  يونيو سنة 1988 م.
 3 - كـــلـــمــة "مـــشــروعمـــشــروع" الـــواردة فـي هـــذه االتـــفـــاقـــيــة
تـــعــني "مـــؤســـســةمـــؤســـســة" بـــالـــنـــســـبــة لـــلـــجـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريــة

الد{قراطية الشعبية.
اIادة اIادة 29

الدخول حيالدخول حيّز النفاذز النفاذ
1 - تـــــبــــلغ كـل دولـــة مـــتـــعــــاقـــدة الـــدولـــة اIــــتـــعـــاقـــدة
األخـرى - عن طريق الـقنـوات الدبـلومـاسيـة - باسـتكـمال
اإلجـراءات الالزمـة وفـقـا لـنـظـامـهـا لـدخـول هـذه االتـفـاقـية
حيز النفـاذ. وتصبح هذه االتفاقـية نافذة في اليوم األول
من الشهر الثاني التالي للشهر الذي ¤ فيه تلقي اإلبالغ

األخير.
2 - تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة :

rـنبعIـسـتـقـطعـة عـنـد اIأ) فـيـمـا يتـعـلق بـالـضرائب ا
عـلـى اIـبـالغ اIـدفــوعـة في (أو بـعـد) الــيـوم األول من شـهـر
يــنـايــر من الــســنــة اIـيالديــة الــتي تــلي تــاريخ دخــول هـذه

االتفاقية حيّز النفاذ.
ب) فـيـمــا يـتـعـلق بــالـضـرائب األخــرى عن الـسـنـوات
الـضـريـبيـة الـتي تـبـدأ في (أو بـعد) الـيـوم األول من شـهر
يــنــايــر من الــسـنــة اIــيالديــة الــتي تــصـبح فــيه االتــفــاقــيـة

نافذة.

لألشـــخــاص أو الـــســلـــطـــات (~ــا في ذلـك احملــاكم واألجـــهــزة
اإلداريـة) اIـعــنـيـY بـالـربـط أو الـتـحـصـيل أو الــتـنـفـيـذ أو
إقــــامــــة الـــــدعــــاوى أو حتــــديــــد االعــــتــــراض فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلق
بـالــضـرائـب الـتي تــغـطــيـهـا هــذه االتـفــاقـيــة. وال يـســتـخـدم
هــؤالء األشــخــاص أو الــسـلــطــات تــلك اIــعــلــومــات إال لــهـذه
األغـراضr ويجوز لـهم كشف هـذه اIعلـومات في مداوالت

محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

2 - ال يجـوز بـأي حـال تفـسـيـر أحكـام الـفـقرة (1) من
هذه اIادة ~ا يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة ~ا يأتي :

أ) تــــنــــفـــــيــــذ إجــــراءات إداريــــة مــــخــــالــــفـــــة لألنــــظــــمــــة
واIــمـــارســات اإلداريــة فـي تــلك الـــدولــة اIــتـــعــاقــدة أو في

الدولة اIتعاقدة األخرى.

ب) تـقـد° مـعلـومـات ال {ـكن احلـصول عـلـيـهـا ~وجب
األنـظـمـة أو الـتـعـلـيـمـات اإلداريـة اIـعـتادة فـي تـلك الـدولة

أو في الدولة اIتعاقدة األخرى.

ج)  تقـد° معلـومات من شـأنها كـشف أي سر يـتعلق
بـالـتـجـارة أو األعـمـال أو الـصـنـاعـة أو األسـرار الـتـجـاريـة
أو اIـهنـيـة أو العـملـيات الـتجـاريـة أو معـلومـات قد يـكون

الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.

3 - إذا طـلبت دولـة مـتعـاقـدة معـلـومات ~ـوجب هذه
اIــادةr تـــســـتـــخـــدم الــدولـــة اIـــتـــعـــاقــدة األخـــرى إجـــراءاتـــهــا
اخلــاصـة بــتـجــمـيـع اIـعــلـومــات لـلــحـصــول عـلى اIــعـلــومـات
اIـطـلوبـةr حـتى لـو كـانت تـلك الـدولة اIـتـعـاقـدة األخرى ال

حتتاج لتلك اIعلومات ألغراض الضريبة اخلاصة بها.

ويـخـضع االلـتـزام الـوارد في احلـكـم السـابـق لـلـحدود
الـواردة في الـفـقـرة (2) من هـذه اIـادة ولكن ال تـفـسـر هذه
احلــــدود بــــأي حــــال عــــلـى أنــــهــــا تــــســــمح لــــدولــــة مــــتــــعــــاقــــدة
بـــاالمــتــنــاع عن تــوفــيــر اIــعــلــومـــات جملــرد أنه لــيس لــتــلك

الدولة مصلحة محلية فيها.

4 - ال يــجــوز بــأي حــال مـن األحــوال تــفــســيــر أحــكــام
الــــفــــقــــرة (2) من هــــذه اIــــادة عــــلـى أنــــهــــا تــــســــمح لــــلــــدولــــة
اIـــتـــعــاقـــدة أن تـــمــتـــنع عـن تــقـــد° اIـــعــلـــومـــات جملــرد أنـــهــا
مـــحـــفـــوظـــة لــدى بـــنك أو مـــؤســـســـة مــالـــيـــة أخـــرى أو لــدى
مـرشح أو شـخص يـعـمـل بصـفـة وكـيل أو أمـrY أو بـسـبب

كونها مرتبطة ~صالح ملكية لشخص ما.

5 - مـن اIـفـهـوم أن اIـعـلـومـات اIــسـتـلـمـة وفـقـا لـهـذه
اIــادة مـن قــبل دولــة مــتـــعــاقــدة تــســتـــخــدم فــقط لألغــراض

الضريبية.
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اIادة اIادة 30
اإلنهاءاإلنهاء

1- تـــظل هـــذه االتــفـــاقــيـــة نـــافــذة اIـــفــعـــول Iــدة غـــيــر

محددةr ويجوز ألي من الدولتY اIتعاقدتY إنهاؤها من
خالل الـقنوات الدبـلوماسيـة -بتقد° إشعـار خطي بطلب
اإلنـهـاء لــلـدولــة اIـتـعــاقـدة األخـرى فـي مـوعـد ال يــتـعـدى 30
يــونـيــو في أي ســنــة مــيالديــة تـبــدأ بــعــد مــرور خـمس (5)

سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة.
2 - في مـثل هـذه احلالـةr فـإن االتـفـاقـيـة تتـوقف عن

التطبيق :
rـنبعIـسـتـقـطعـة عـنـد اIأ) فـيـمـا يتـعـلق بـالـضرائب ا
عـلى اIـبـالغ اIـدفـوعـة بـعد نـهـايـة الـسـنـة اIـيالديـة التي ¤

فيها تقد° إشعار إنهاء االتفاقية.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائرية الد{قراطيةاجلزائرية الد{قراطية

الشعبيةالشعبية
كر° جوديكر° جودي
وزير اIاليةوزير اIالية

ب) فـيـمــا يـتـعـلق بــالـضـرائب األخــرى عن الـسـنـوات
الـضـريبـية الـتي تبـدأ بـعد نـهايـة السـنـة اIيالديـة التي ¤

فيها تقد° إشعار إنهاء االتفاقية.
إثـبــاتـا لــذلكr قــام اIـوقـعــان أدنـاهr اIــفـوضــان حـسب

األصولr بتوقيع هذه االتفاقية.
حــررت فـي مــديــنـــة الــريـــاض بــتــاريخ 16 صــفــر عــام
Yــوافق 19 ديــســمــبــر ســنـة 2013 م من نـســخـتـI1435 هـ ا

أصليتY باللغة العربية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و~ــقـتـــضـى اIـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 283
اIـؤرخ فـي 26 مـحـرم عام 1437 اIــوافـق 9 نـوفـمـبـر سـنـة
rتضمن  نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولةI2015 وا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مـن مـيــزانيـــة سـنــة 2015
 اعتمـــاد قـــدره ثالثة ماليير وخمسمائة وستون مليون
ديــــــنــــــار (3.560.000.000 دج)  مــــــقــــــيّــــــــــد فــي مــــــيـــــــزانــــــيــــــة
الـــتــكـــالــيف اIـــشــتـــركــة وفي الـــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمــاد اIــاداIــادّة ة 2 : : يــخــصـص Iـيــزانـيـة ســنـة 2015  
قــدره ثالثـة ماليـير وخـمسـمـائة وسـتون مـلــيـون ديـنــار
(3.560.000.000 دج)  يــــقــــــيّــــد فــي مــــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــــيـــر
وزارة الــفـالحـــة والــتــنــمــيــة الــريــفـيــة والــصــيــد الــبــحـري
وفــي الـبــاب رقـم 44-34  "مــســاهــمــة لــلــديــوان اجلــزائــري

اIهني للحبوب".

3 : : يـــكــــلـف وزيــــر اIــــالـــيـــة ووزيــــر الـــفالحـــــة اIـــاداIـــادّة ة 
rكل فـيـمـا يـخـصه rوالـتـنــمـيـة الـريـفـيـة والـصـيـد الــبـحـري
بـتنـفيذ هـذا اIرسـوم الذي يـنـشــر في اجلريـدة الرّسـميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اIـوافق
30 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  15-342 مــؤر مــؤرّخ في خ في 18 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1437 اIوافـــق  اIوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن
حتـــويــل اعــــتـــــــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر وزارةحتـــويــل اعــــتـــــــمــاد إلـى مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر وزارة

الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و~ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Yبقوان

- و~ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اIــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واIـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةIا

- و~قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اIـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واIـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر ~ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة

عن حكومة اIملكة العربيةعن حكومة اIملكة العربية
السعوديةالسعودية

إبراهيم بن عبد العزيزإبراهيم بن عبد العزيز
العسافالعساف

وزير اIاليةوزير اIالية
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rــالــيــــة ووزيــر االتــصـالI3 : : يــكـلـــف وزيـــر ا اIــاداIــادّة ة 
كل فـيمـا يخـصّهr بتـنفـيذ هــــذا اIرســـوم الذي ينـشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ{ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اIـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 16-01 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ربيع األول عام ربيع األول عام
1437 اIــوافـق  اIــوافـق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة  يـــنـــايـــر ســـنـــة r2016 يـــعـــدr يـــعـــدّل اIـــلـــحقل اIـــلـــحق

بــــاIــــرســــوم رقم بــــاIــــرســــوم رقم 88-232 اIــــؤر اIــــؤرّخ في خ في 25 ربــــيع األول ربــــيع األول
واIـتـضمن عـام عـام 1409 اIـوافق  اIـوافق 5 نـوفـمـبــر سـنة  نـوفـمـبــر سـنة 1988 واIـتـضمن 

اإلعالن عن مناطق التوسع السياحي.اإلعالن عن مناطق التوسع السياحي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

rوالسياحة  والصناعة التقليدية
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2) منه
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 97 - 14 اIــــــــؤرّخ في 24
مـــحـــرّم عــام 1418 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة 1997 واIـــتـــعــلق

rبالتنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر

- و~قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اIؤرّخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

rواقع السياحيةIناطق التوسع وا~

- و~ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 88 - 232 اIــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدّلIا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا

- و~قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اIـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلIا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIاداIادّة األولى : ة األولى : يهدف هـذا اIرسوم إلى تعديل اIلحق
بـــاIـــرســـوم رقم 88 - 232 اIــــؤرّخ في 25 ربـــيع األول عـــام

1409 اIوافق 5 نوفمبر سنة 1988 واIذكور أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 2 :  : تــــعـــدل وحتــــدد حــــدود ومــــســــاحـــة مــــنــــطــــقـــة
الـــتــوسع واIـــوقع الـــســـيــاحي اIـــســـمــاة : زرالـــدة بـــبــلـــديــة
زرالـــدةr واليـــة اجلــزائـــرr طــبـــقـــا لــلـــمــلـــحق بـــهــذا اIـــرســوم

وللمخططات اIرفقة بأصل هذا اIرسوم.

مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  15-343 مــؤر مــؤرّخ في خ في 18 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1437 اIـوافق  اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

االتصال.االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و~ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Yبقوان

- و~قـتضى الـقانون رقم 14-10 اIؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اIــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و~ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اIــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واIـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةIا

- و~قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اIـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واIـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر ~ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة
- و~ـــقــتـــضـى اIـــرســــوم الــتـــنــفـــيــذي  رقــم 15 - 49
اIــــــؤرخ فـي 11 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1436 اIــــــوافق أول
فــــبــــرايـــر ســــنـــة  2015 واIــــتـــضــــمن تــــوزيـع االعــــتـــمــــادات
اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــر االتـــصـــال من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

r2015 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا~
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغـى مـن مـــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2015
اعــتــمـاد قــــدره مــلــيــار وســبــعــة وتــســعــون مــلــيــون ديــنـار
(1.097.000.000 دج) مـــقــــيّـــــــد في مــــيــــزانـــيــــة الــــتــــكـــالــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قــــــــدره مـــــلـــــيـــــار وســـــبــــــعـــــة وتـــــســـــعـــــون مــــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(1.097.000.000 دج) يـــــقـــــيّــــــد فــي مــــيـــزانـــيــــة تــــســـيـــــيـــر
وزارة االتــــــــــــصـــــــــــــال وفـــي الـــــــــــبـــــــــــاب رقـم 44-02 "اإلدارة
اIـــركــزيـــة - اIــســـاهــمـــة في اIـــؤســســـة الــعـــمــومـــيــة لـــلــبث

التلفزي اجلزائري ".



25 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1601
6 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

ن 19 : س = "1,48'50°2 شرقا
ن 20 : س = "57,73'49°2 شرقا

ع = "26,82'43°36 شماال
ع = "28,82'43°36 شماال

اIاداIادّة ة 3 : :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 22 ربيع األول عام 1437 اIوافق 3 يناير سنة 2016.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIلحقاIلحق
" والية اجلزائر والية اجلزائر

احلدود واIساحةاحلدود واIساحةالبلديةالبلديةالدائرةالدائرةالواليةالواليةالتسميةالتسمية

حدودها :حدودها :زرالدةزرالدةاجلزائرزرالدة
- شماال :- شماال : وادي العقار

- شـــرقـــا : - شـــرقـــا : اخلط الــــوهـــمـي الـــذي يــــربط نــــقــــاط إحـــداثــــيــــاتـــهــــا اجلــــغـــرافــــيـــة
: (WGS84)

ن 1 : س = "50,95'50°2 شرقا
ن 2 : س = "48,47'50°2 شرقا
ن 3 : س = "47,51'50°2 شرقا
ن 4 : س = "45,98'50°2 شرقا
ن 5 : س = "44,67'50°2 شرقا
ن 6 : س = "41,31'50°2 شرقا
ن 7 : س = "39,12'50°2 شرقا
ن 8 : س = "36,60'50°2 شرقا
ن 9 : س = "32,41'50°2 شرقا
ن 10 : س = "27,23'50°2 شرقا
ن 11 : س = "22,54'50°2 شرقا
ن 12 : س = "21,09'50°2 شرقا
ن 13 : س = "20,08'50°2 شرقا
ن 14 : س = "23,61'50°2 شرقا
ن 15 : س = "23,99'50°2 شرقا
ن 16 : س = "36,47'50°2 شرقا
ن 17 : س = "38,37'50°2 شرقا
ن 18 : س = "23,04'50°2 شرقا

ع = "54,90'43°36 شماال
ع = "51,51'43°36 شماال
ع = "48,25'43°36 شماال
ع = "45,06'43°36 شماال
ع = "44,77'43°36 شماال
ع = "45,84'43°6  شماال
ع = "45,88'43°36 شماال
ع = "45,31'43°36 شماال
ع = "43,71'43°36 شماال
ع = "43,51'43°36 شماال
ع = "44,61'43°36 شماال
ع = "43,11'43°36 شماال
ع = "41,62'43°36 شماال
ع = "38,25'43°36 شماال
ع = "34,22'43°36 شماال
ع = "35,67'43°36 شماال
ع = "32,52'43°36 شماال
ع = "18,18'43°36 شماال

- غربا :- غربا : البحر األبيض اIتوسط
- جــنــوبــا : - جــنــوبــا : الــطــريـق الــوطــني رقم 63 واخلط الــوهــمي الـــذي يــربط نــقــاط

: (WGS84) إحداثياتها اجلغرافية

اIساحة : اIساحة : 78 هكتارا و هكتارا و50 آرا آرا
"
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وتكلف بهذه الصفةr ~ا يأتي :

- اIـســاهــــمــــة في حتـديــــد وتــقــو° اســتــراتـيــجــيـــة
حتــــضــــيــــــر ريـــاضــــــيـي الــــنــــخـــــبـــة واIــــســــتـــــــوى الــــعــــالـي
ومــــشـــــاركــــتــــهــم في اIــــنـــافــــســـات الــــريــــاضـــيــــة الـــدولــــيـــة

rيةIوالعا

- إبـــداء رأيــــهـــا في مــــعـــايــــيـــر االلـــتــــحـــاق بــــأصـــنـــاف
رياضيي النخبـة واIستوى العالي وتصـنيفهم وترقيتهم

rوكذا شروط فقدان هذه الصفة وكيفيات ذلك

- إبداء اقـتراحـات في كل التـدابيـر التي من شـأنها
rواهب الرياضية والتكفل بهاIتسهيل بروز ا

- إبـــــداء رأيــــهـــــا فـي شــــروط االلـــــتــــحـــــاق ~ـــــخــــتـــــلف
rاألطوار والفئات العمرية للمواهب الرياضية

- اقتراح تسجـيل مختلف االختصاصات الرياضية
rستوى العاليIفي القائمة السنوية لرياضات ا

- اIـســاهـمــة في حتـديـد األهــداف الـعــاIـيـة والــدولـيـة
rستوى العاليIللنخب الرياضية ورياضيي النخبة وا

- إبداء رأيـهـا في قائـمـة اIنـافـسات الـرسـميـة التي
تــتــضــمن اIــشـاركــة الــوطــنــيـة وحتــدد أهــدافــهـا وتــكــهــنـات

rنتائجها

- إبــداء رأيــهــا في الــكـــيــفــيــات اIــرتــبـــطــة بــالــتــكــفل
rواهب الرياضيةIستوى العالي واIبرياضة النخبة وا

- إبـــداء رأيــهـــا في شـــروط دعم األنـــديــة الـــريــاضـــيــة
ومـــشــاركـــتــهـــا في اIــنـــافــســات الـــريــاضـــيــة الــدولـــيــة وفي

rكيفيات ذلك

- إبــــداء رأيــــهــــا في شــــروط تــــقــــد° مــــنح الــــتــــكــــوين
والـــتــحـــضــيـــر وحتــســY األداء الـــريــاضـي في اخلــارج وفي

كيفيات ذلك.

اIـادة اIـادة 3 : : تــضم الــلـجــنـة الــوطـنــيــة لـريــاضـة الــنـخــبـة
واIــــســـتــــوى الـــعــــالي وكــــشف اIـــواهـب الـــريــــاضـــيــــة الـــتي

يرأسها الوزير اIكلف بالرياضة أو �ثله :

rكلف بالتربية الوطنيةIثل الوزير ا� -

- �ــثل الـوزيــر اIــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
rالعلمي

- مــــديـــرا مــــكــــلـــفــــا بــــالـــريــــاضــــة بـــالــــوزارة اIــــكـــلــــفـــة
rبالرياضة

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤر مؤرّخ في خ في 22 ربيع األول عام ربيع األول عام
1437  اIوافق اIوافق 3 يناير سنة  يناير سنة r2016 يحدد مهام اللجنةr يحدد مهام اللجنة

الــوطـــنــيـــة الــوطـــنــيـــة لـــريــاضــــة الــنـــخـــبــة واIـــســتـــــوى الـــعــاليلـــريــاضــــة الــنـــخـــبــة واIـــســتـــــوى الـــعــالي
وكشــف اIـواهب الريـاضيـة وتشـكيـلتـها وتـنظـيمـهاوكشــف اIـواهب الريـاضيـة وتشـكيـلتـها وتـنظـيمـها

وسيرها.وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير الشباب والرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 -3
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واIـــتـــعــلق

rباجلمعيات
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واIـتـعلق
rبـتــنـظــيـم األنشـــطة الـبــدنـية والـريــاضـية وتــطويـرها

rادتان 112 و116 منهIال سيما ا
- و~ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اIــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اIــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلIا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيI2015 وا

- و~ـــقــــتـــضـى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقـم 124-96
اIـؤرخ في 18 ذي الـقـعـدة عـام 1416 اIـوافق 6 أبـريل سـنة
1996 الـذي يحـدد تـشكـيل الـلـجنـة الـوطنـيـة للـريـاضة ذات

rستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملهاIا
      rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقــا لــلــمــادة 116 من الــقــانــون
رقم 13-05 اIــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اIــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واIـتــعـلق بــتـنــظـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والـرياضـيـة وتطـويـرهاr يـحـدد هذا اIـرسـوم مهـام الـلجـنة
الــوطـنـيـة لــريـاضــة الــنـخـبـة واIــسـتـــوى الــعـالي وكـشــف

اIواهب الرياضيــة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.

اIــادة اIــادة 2 : : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 112 مــن الــقــانــون
رقم 13-05 اIــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اIــوافق 23
يــولـــيـــو ســـنــة 2013 واIـــذكـــور أعالهr الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيــة
لـــريـــاضـــة الــنـــخـــبـــة واIـــســـتــوى الـــعـــالي وكـــشف اIـــواهب
الــريــاضــيــة جـهــاز اســتــشــاري يـكــلف بــإبــداء االقــتــراحـات
والتوصيات واآلراء التي من شأنها أن تساهم في حتديد
اخلــيـارات واألهــداف اIـرتــبـطــة بـتــرقــيـة ريــاضـة الــنـخــبـة
واIـــســتـــوى الــعــالـي وتــطــويـــرهــا واIـــســاهــمـــة في تــفـــعــيل
وســــائل ومــــنــــاهج كــــشـف اIــــواهب الــــريــــاضــــيــــة الــــشــــابـــة

وتطويرها.
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و{كن تـقلـيص هـذا األجل في الدورات غـيـر العـادية
دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اIادة اIادة 8 :  :  ال يصح اجـتماع الـلجـنة الـوطنـية لـرياضة
الـنـخـبة واIـسـتوى الـعـالي وكـشف اIـواهب الريـاضـية إال

بحضور نصف عدد أعضائهاr على األقل.

وإذا لم يكـتمل الـنصابr يـتم عقـد اجتمـاع جديد في
أجل الثـمانـية (8) أيـــام اIوالـية لـتاريخ االجـتماع. وفـــي
هــــذه احلـــالــــةr تــــصح اIــــداوالت مـــهــــمـــا كــــان عـــدد األعــــضـــاء

احلاضرين.

اIــــادة اIــــادة 9 :  :  تــــتــــخــــذ مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة بــــاألغــــلــــبــــيـــة
البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــواتr يــــكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

اIــــادة اIــــادة 10 :  :  تــــدوّن مـــداوالت الــــلــــجـــنــــة في مـــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص يؤشره ويرقمه رئيس اللجنة.

اIــادة اIــادة 11 :  :  تـــتـــضـــمن الـــلـــجـــنــة الـــوطـــنـــيـــة لـــريـــاضــة
النخبة واIستوى العالي وكشف اIواهب الرياضية :

rرئيسا -

rنائب رئيس يعينه رئيس اللجنة -

- جلانا متخصصة.

اIادة اIادة 12 :  :  تتـولى اIصـالح اخملتـصة لـلوزارة اIـكلـفة
بــالـــريــاضــة أمــانـــة الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة لــريــاضــة الـــنــخــبــة

واIستوى العالي وكشف اIواهب الرياضية.

اIــادة اIــادة 13 :  :  حتـــدد صالحـــيــات الـــلـــجـــان اIــتـــخـــصـــصــة
وتـشــكــيــلـتــهــا وسـيــرهــا ~ــوجب الــنـظــام الــداخـلـي لـلــجــنـة
الــوطــنـــيــة لــريــاضــة الــنــخــبــة واIـــســتــوى الــعــالي وكــشف

اIواهب الرياضية.

اIـادة اIـادة 14 :  :  تـعـد الـلــجـنـة الـوطـنــيـة لـريـاضــة الـنـخـبـة
واIــســتــوى الــعــالي وكــشف اIــواهب الــريــاضــيــة نــظــامــهـا

الداخلي وتصادق عليه.

اIادة اIادة 15 :  :  تخطـر اللجـنة الـوطنيـة لريـاضة النـخبة
واIــســتــوى الــعــالـي وكــشف اIــواهب الــريــاضــيــة من قــبل
الــوزيــر اIــكــلـف بــالــريــاضــة بــكل مــســألــة تــدخل في إطــار

مهامها.

- مــــــديــــــر اIـــــدرســــــة الـــــعــــــلـــــيــــــا لــــــعـــــلــــــوم الـــــريــــــاضـــــة
rوتكنولوجيتها بدالي ابراهيم

rبية أو �ثلهIرئيس اللجنة الوطنية األو -

rبية أو �ثلهIرئيس اللجنة الوطنية شبه األو -

Yوطـــنــيـــتــ Yريـــاضــيـــتــ Yرئـــيـــسي (2) احتــاديـــتــ -
rكلف بالرياضةIيعينهما الوزير ا

Yريــاضـيــتـ Yالحتــاديـتــ Yمــديــرين (2)  مــنـهــجـيــ -
rكلف بالرياضةIيعينهما الوزير ا Yوطنيت

- ريـــاضــيي (2)  نـــخــبـــة ومــســـتــوى عـــال يـــعــيـــنــهـــمــا
rكلف بالرياضةIالوزير ا

- رئـيـس االحتـاديــة اIــعـنــيــة بـاIــســائل اIـســجــلـة في
جدول األعمال.

{ـــــكن الـــــلـــــجـــــنـــــة اســـــتـــــدعـــــاء كـل شـــــخص مـن شـــــأنه
مساعدتها في أشغالها.

اIادة اIادة 4 :  :  يـجب أن تكـون لألعضـاء �ثـلي الوزارات
رتبة نائب مديرr على األقل.

اIـادة اIـادة 5 :  :  يـعــY أعــضـاء الــلـجــنـة الــوطــنـيــة لـريــاضـة
الــنــخــبــة واIــســتــوى الــعـالـي وكــشف اIــواهب الــريــاضــيـة
~ـوجب قـرار من الوزيـر اIـكـلف بـالـريـاضـة Iدة أربع (4)
سنـواتr بناء عـلى اقتراح من الـسلطـات والهيـئات التي

يتبعونها.

وفي حـالة انـقطـاع عضـوية أحـد أعضـاء اللـجنـةr يتم
استـخالفه حسب أشـكال الـتعيـY نفـسهـا للفـترة اIـتبـقية

من العهدة.

6 :  :  جتـتـمع اللـجـنة الـوطـنيـة لـرياضـة الـنخـبة اIادة اIادة 
واIـســتــوى الــعــالي وكــشف اIــواهب الــريــاضـيــة ثالث (3)
مرات في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. 

و{ـكـنــهـا أن جتـتـمع في دورة غـيــر عـاديـة كـلـمـا دعت
احلاجة إلى ذلكr بناء على استدعاء من رئيسها.

اIادة اIادة 7 :  :  يحدد الرئيس جدول األعمال.

تــرسل االســـتــدعــاءات إلـى أعــضــاء الـــلــجــنـــة مــرفــقــة
rعـلى األقل rبـجـدول األعـمـال قـبل خـمـسـة عـشر (15) يـوما

من انعقاد االجتماع.
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18 :  :  تـلــغـى أحـكــام اIــرســوم الــتــنــفـيــــذي رقـم اIـادة اIـادة 
96-124 اIـــــؤرخ في 18 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1416 اIـــــوافق 6

أبريـل سـنـة 1996 الـذي يـحدد تــشـكـيل اللجنة الوطنية
للرياضة ذات اIستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها.

اIادة اIادة 19 : : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 22 ربـيع األول عـام 1437 اIـوافق
3 يناير سنة 2016.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIادة اIادة 16 :  :  ترسل اللـجنـة الوطـنية لـرياضـة النـخبة
rكل سـنـة rـواهب الـريـاضــيـةIـسـتــوى الـعـالي وكـشـف اIوا
إلى الـوزير اIـكلف بـالريـاضة تـقريـرا عن أنشـطتـها وكذا

عن وضعية رياضة النخبة واIستوى العالي.

اIادة اIادة 17 :  :  تـقيـد النـفقـات الضـرورية لـسيـر اللـجنة
الــوطــنـــيــة لــريــاضــة الــنــخــبــة واIـــســتــوى الــعــالي وكــشف
اIــواهب الـــريــاضــيــة بـــعــنــوان مــيــزانـــيــة وزارة الــشــبــاب

والرياضة.

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
- عمر قناويr نائبا عاما لدى اجمللس.

مجلس قضاء خنشلة مجلس قضاء خنشلة :

rرئيسا للمجلس rإسماعيل بن عمارة -

- فضيل لكحلr نائبا عاما لدى اجمللس.

مجلس قضاء ميلة مجلس قضاء ميلة :

rرئيسا للمجلس rالك بوبترةIعبد ا -

- عبد اجمليد جباريr نائبا عاما لدى اجمللس.

مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 19 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1437
Yيـتـضــمن الـتـعـيـ rYيـتـضــمن الـتـعـيـ r2015 ـوافق 31 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـةIـوافق اIا

باجملالس القضائية.باجملالس القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

~ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 19 ربــيع األول
عـام 1437 اIـوافق 31 ديــسـمـبــر سـنـة r2015 تـعـY الـسـيـدة

والسادة اآلتية أسماؤهم باجملالس القضائية اآلتية :

مجلس قضاء الطارف مجلس قضاء الطارف :

rرئيسة للمجلس rنصيرة بوحدي -

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- و~ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اIؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 15-114 اIؤرخ
فـي 23 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 12 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واIـتـعلـق بشـروط وكـيـفـيات الـعـروض في مـجـال الـقرض

rاالستهالكي

وزارة الصناعة وا<ناجموزارة الصناعة وا<ناجم
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1437
اIــــوافق اIــــوافق 31 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة  ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة r2015 يــــحــــدد شــــروطr يــــحــــدد شــــروط

وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rناجمIووزير الصناعة وا

rووزير التجارة

- ~ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اIـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلIا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا
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اIـادة اIـادة 4 : : يـرفـق هـذا الــقـرار بــقـائـمــة الـســلع اIــؤهـلـة
للقرض االستهالكي.

rـؤهـلـة لـلـقرضIقـائـمـة الـسـلع ا Yـادة 5 :  : يـتم حتـيـIـادة اIا
rـؤسساتIبنـاء على الطـلبـات التي تقـدمها ا rعند احلـاجة
وتـصادق علـيهـا جلنة وزاريـة مشـتركـة (اIاليـة والصـناعة

واIناجم والتجارة) يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
اIـادة اIـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1437 اIـوافق

31 ديسمبر سنة 2015.

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــعـــد مــؤهــلــة لالســـتــفــادة من الــقــرض
االستهالكي اIنتـجات التي تصنعهـا اIؤسسات اIمارسة
لـنشاط اإلنتـاج فوق التراب الـوطنيr التي تقـوم بإنتاج

وتركيب السلع اIوجهة للخواص في اجلزائر.
اIادة اIادة 2 : : يـجب على اIـؤسسـاتr كـما هي مـحدّدة في
اIادة 4 من اIرسـوم التنـفيذي رقم 15-114 اIؤرخ في 23
رجـب عـــام 1436 اIــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة 2015 واIـــذكـــور
أعالهr التي ترغب في االنضـمام لهذا اجلهازr التقرب من
بــنك تــخــتــاره إلتــمــام اإلجـــراءات الالزمــة لالســتــفــادة من

القرض االستهالكي.
r3 : : يـــشـــتـــرط فـي مـــنح الـــقــــرض االســـتـــهالكي اIــادة اIــادة 
تــقـد° فـاتـورة بـاسم اIــسـتـفـيـدr مــرفـقـة بـشـهــادة تـمـنـحـهـا
rمـارسة لنشاط اإلنتـاج فوق التراب الوطنيIؤسسة اIا
لتـثبت أن السـلعة الـتي هي موضـوع طلب القـرضr تنتج

أو تركب في اجلزائر.

وزير اIاليةوزير اIالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصناعة واIناجموزير الصناعة واIناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

اIلحقاIلحق
نشاطات ونوع اIواد اIؤهلة للقرض االستهالكينشاطات ونوع اIواد اIؤهلة للقرض االستهالكي

نوع اIوادنوع اIوادالنشاطاتالنشاطات

تصنيع السيارات والدراجات النارية

تصنيع أجهزة اIكتبية ومعاجلة اIعلومات

تصنيع الهواتف واأللواح اإللكترونية والهواتف الذكية

تصنيع األجهزة اإللكترونية ومختلف األجهزة الكهرومنزلية

اإلنتاج الصناعي جلميع األثاث اخلشبي لالستخدام اIنزلي

صناعة النسيج واجللود

مواد البناء

- السيارات السياحية
- الدرجات النارية وثالثية العجالت

- احلواسيبr وباقي العتاد اIعلوماتي وملحقاته

- الهواتف والهواتف اخللوية واأللواح اإللكترونية

rآالت التـصوير r(mp3) الصوت rالفـيديو rأجـهزة التلـفزيون -
rـكــيـفــات الــهـوائــيـةIا rأجـهــزة الــتـدفــئــة rالــكـامــيـرات الــرقــمـيــة

اIبردات
- معدات اIطبخ اIنزلي
- معدات الغسيل اIنزلي

- األجهزة الكهرومنزلية الصغيرة

- األثــاثr جـمــيع األثـاث اخلــشـبـي ومـلــحـقــاته أو كل مـا لـه صـلـة
باالستخدام اIنزلي

- صناعة أقمشة اIفروشاتr السجادr البساط واألغطية

- اخلزف واخلزف الصحي
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 27 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1437 اIـوافق  اIـوافق 10 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة r2015 يــتـــضــمن جتــديــد تــشــكــيل جلــنــة الــطــعنr يــتـــضــمن جتــديــد تــشــكــيل جلــنــة الــطــعن
اخملـتصـة ~ـوظـفي اإلدارة اIـركزيـة لـوزارة الـتـجارةاخملـتصـة ~ـوظـفي اإلدارة اIـركزيـة لـوزارة الـتـجارة
واIركز اجلزائري Iـراقبة النوعية والرزم والوكالةواIركز اجلزائري Iـراقبة النوعية والرزم والوكالة

الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب قـرار مؤرخ في 27 مـحرم عام 1437 اIـوافق
10 نــوفــمــبــر ســنــة r2015 تــتــشــكل جلــنــة الــطــعن اخملــتــصــة

بــــأسالك مـــــوظــــفـي اإلدارة اIــــركـــــزيــــة لـــــوزارة الــــتـــــجــــارة
واIــركـــز اجلــزائــري Iــراقــبـــة الــنــوعــيـــة والــرزم والــوكــالــة

الوطنية لترقية التجارة اخلارجيةr كما يأتي :

- ~ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اIـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلIا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-100 اIؤرّخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اIـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الـذي يــحـدّد تــنـظــيم غــرف الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف

rادّة 11 منهIال سيّما ا rتمّمIعدّل واIا rوعملها

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-140 اIؤرخ
في 23 ذي احلــجــة عـام 1417 اIــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
rالذي يحـدد قائمـة نشاطـات الصنـاعة التـقليـدية واحلرف

rتممIعدّل واIا

- و~ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1432
اIــــوافق 15 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2011 الـــذي يــــحـــدّد مــــقـــاعـــد
اجلــمـعــيـات الــعـامـة لــغـرف الــصّـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلـرف

rوتوزيعها

- و~ــقــتــضـى الــقــرار اIــؤرخ في 3 شــوال عــام 1436
اIـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2015 الـذي يـحدد شـروط الـترشح
لالنــتـخـاب وكـيـفــيـات تـنـظــيم االنـتـخـابــات وسـيـرهـا عـلى
مــســتــوى مــخــتــلف هــيــئــات غــرف الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة

rواحلرف

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 11 من اIـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 97-100 اIؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417
اIـوافق 29 مــارس سـنـة 1997 واIـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـقــرار إلى حتـديـد عــدد مـقــاعـد اجلـمــعـيــات الـعـامــة لـغـرف

الصّناعة التقليدية واحلرف وتوزيعها.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـحــدد في اIـلـحـق بـهـذا الــقـرار عـدد مــقـاعـد
اجلـمـعـيات الـعـامـة لـغـرف لكـل غرفـة لـلـصّـنـاعة الـتـقـلـيـدية

واحلرف وتوزيعها.

3 :  : تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرّخ في 17 شـوال اIـاداIـادّة ة 
عام 1432 اIوافق 15 سبتمبر سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1436 اIــوافق
28 سبتمبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

�ثلو اIستخدم�Yثلو اIستخدم�Yثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

السيدة أوراد حجيلة

السيدة آكلي نوال

السيد رشيد أحمد

السيد كشيدة علي

الــــــــســـــــيــــــــد هـــــــيــــــــشـــــــــور
عــبــد الرحمان

الــــــــســـــــيـــــــد آيـــت مـــــــوسى
عبد الناصر

السيد بن الشيخ أمحمد

السيد مرغيت مصطفى

السيد بوسالم محمد

السيد حدو عزالدين

السيد بن الشيخ جمال

السيد فريش سفيان

السيد بورويس مراد

السيدة سمروني غنية

تـمــارس رئـاسـة جلــنـة الــطـعن مـهــامـهــا طـبـقــا ألحـكـام
اIـرسوم رقم 84-10 اIؤرخ في 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

وتنظيمها وعملهاr ال سيما اIادة 22 منه.

وزارة التهيئة العمرانية والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 14 ذي احلــــــجــــــة ذي احلــــــجــــــة عــــــام  عــــــام 1436 اIــــــوافــق  اIــــــوافــق 28
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r 2015 يـحــد r يـحــدّد عـدد مـقـاعـد اجلـمـعـيـاتد عـدد مـقـاعـد اجلـمـعـيـات
الــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة واحلـــرفالــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة واحلـــرف

وتوزيعها.وتوزيعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية
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اCلحقاCلحق
توزيع مقاعد اجلمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية واحلرف حسب مجال النشاطتوزيع مقاعد اجلمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية واحلرف حسب مجال النشاط

غرف الصناعةغرف الصناعة
التقليدية واحلرفالتقليدية واحلرف

Tالعدد الكلي للمسجلTالعدد الكلي للمسجل
الصناعة التقليدية والفنيةالصناعة التقليدية والفنية

أدرار
الشلف
األغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشـار

البليدة
البويرة

تامنغست
تبسة

تلمسان
تيارت

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل

سطيف
سعيدة
سكيكدة

5627

7477

9302

7937

12255

11032

10505

6349

8229

5624

3744

9737

5966

6383

10413

13852

7525

7437

19610

3154

9319

العدد الكلي للمقاعدالعدد الكلي للمقاعد

29

32

36

33

42

40

39

30

34

29

25

37

29

30

38

45

33

32

57

24

36

TسجلCعدد اTسجلCعدد ا
2292

1700

3788

4241

2972

1917

5139

3151

1348

1376

1802

6026

1234

1015

3383

2912

4421

1546

2524

922

2850

عدد اCقاعدعدد اCقاعد
12

7

15

18

10

7

19

15

6

7

12

23

6

5

12

9

19

7

8

7

11

الصناعة التقليدية إلنتاج اCوادالصناعة التقليدية إلنتاج اCواد

TسجلCعدد اTسجلCعدد ا
921

1415

563

1 208

3 724

2 023

1 272

545

2 214

757

312

1 037

1 373

1 604

1 282

2 457

782

2 270

5 619

786

2 299

عدد اCقاعدعدد اCقاعد
5

6

2

5

13

7

5

3

9

4

2

4

7

7

5

8

4

10

16

6

9

الصناعة التقليدية للخدماتالصناعة التقليدية للخدمات

TسجلCعدد اTسجلCعدد ا
2 414

4 362

4 951

2 488

5 559

7 092

4 094

2 653

4 667

3 491

1 630

2 674

3 359

3 764

5 748

8 483

2 322

3 621

11 467

1 446

4 170

عدد اCقاعدعدد اCقاعد
12

19

19

10

19

26

15

12

19

18

11

10

16

18

21

28

10

15

33

11

16
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سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
ل عام  1437 هـ هـ

 ربيع األوّل عام 
25 ربيع األو

 يناير سنة 2016 م
6 يناير سنة 

اCلحق (تابع)اCلحق (تابع)

غرف الصناعةغرف الصناعة
التقليدية واحلرفالتقليدية واحلرف

Tالعدد الكلي للمسجلTالعدد الكلي للمسجل
الصناعة التقليدية والفنيةالصناعة التقليدية والفنية

سيدي بلعباس
عنابة
قاCة

قسنطينة
اCدية

gمستغا
اCسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عT الدفلى
النعامة

عT تموشنت
غرداية
غليزان
اجملموعاجملموع

4978

7160

6792

13174

6517

6277

6154

4247

9980

11398

1914

4662

6914

4639

4818

1609

1714

4271

9078

3257

5097

6699

5689

1821

2945

6253

4752

334286

العدد الكلي للمقاعدالعدد الكلي للمقاعد

27

32

31

44

31

30

30

26

37

40

21

27

31

27

27

21

21

26

36

24

28

31

29

21

23

30

27

1508

TسجلCعدد اTسجلCعدد ا

875

2220

2334

3523

2442

2138

1661

629

3419

1164

616

1844

869

701

1846

696

190

1161

5362

679

1000

1851

1007

545

648

3947

1451

101377

عدد اCقاعدعدد اCقاعد

5

10

11

12

12

10

8

4

13

4

7

11

4

4

10

9

2

7

21

5

5

9

5

6

5

19

8

461

الصناعة التقليدية إلنتاج اCوادالصناعة التقليدية إلنتاج اCواد

TسجلCعدد اTسجلCعدد ا

1 125

1 325

1 927

4 030

1 019

1 523

1 424

1 230

1 580

3 758

369

301

2 524

937

917

141

469

826

1 210

985

892

1 927

1 626

250

534

514

786

68 612

عدد اCقاعدعدد اCقاعد

6

6

9

13

5

7

7

7

6

13

4

2

11

5

5

2

6

5

5

7

5

9

8

3

4

2

5

304

الصناعة التقليدية للخدماتالصناعة التقليدية للخدمات

TسجلCعدد اTسجلCعدد ا

2 978

3 615

2 531

5 621

3 056

2 616

3 069

2 388

4 981

6 476

929

2 517

3 521

3 001

2 055

772

1 055

2 284

2 506

1 593

3 205

2 921

3 056

1 026

1 763

1 792

2 515

164 297

عدد اCقاعدعدد اCقاعد

16

16

11

19

14

13

15

15

18

23

10

14

16

18

12

10

13

14

10

12

18

13

16

12

14

9

14

743
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلـساب اجلــاري اIـديـن لـلخــزينــة العــمومـيّـة ( الــمـادّة 46  مـن األمــر رقم
03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 ) ..................................................................

- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................
- السّندات اIعاد خصمها :

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- األمانات : 

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 سبتمبر سبتمبر سنة  سنة 2015
اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.255.970.124.910,43

160.011.330.155,96

408.515.020,83

14.815.695.918.018,81

215.077.105.333,51

0,00

0,00

0,00

2.158.636.045,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.439.294.591,09

37.240.738.189,83

16.497.144.774.751,60

4.196.133.097.779,50

129.383.568.298,05

1.801.672.153,90

178.373.793.002,24

2.913.282.914.618,12

980.046.334.356,11

861.700.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

899.066.273.734,87

5.465.845.623.017,64

16.497.144.774.751,60

بنك اجلزائربنك اجلزائر
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1.143.112.486,06

1.273.809.089.874,61

160.330.559.556,93

411.324.590,39

14.581.194.446.391,46

215.077.105.333,51

0,00

0,00

0,00

1.857.371.271,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.629.968.430,70

35.442.744.563,16

16.278.895.722.498,63

4.228.370.621.364,02

129.343.494.177,31

1.778.057.670,47

178.373.793.002,24

2.652.197.332.717,20

1.030.603.175.765,71

765.300.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

899.066.273.734,87

5.522.351.476.275,64

16.278.895.722.498,63

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 أكتوبرأكتوبر سنة  سنة 2015
اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج )

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلـساب اجلــاري اIـديـن لـلخــزينــة العــمومـيّـة ( الــمـادّة 46  مـن األمــر رقم
03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 ) ..................................................................

- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................
- السّندات اIعاد خصمها :

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- األمانات : 

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



1.143.112.486,06

1.234.360.625.596,56

159.915.579.651,86

417.594.269,99

14.395.171.468.518,33

215.077.105.333,51

0,00

0,00

0,00

1.682.347.614,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.686.926.389,56

41.516.402.304,27

16.058.971.162.165,08

4.192.043.192.533,92

129.655.614.060,57

1.312.539.923,31

178.373.793.002,24

2.395.266.075.271,45

1.009.669.518.950,97

891.100.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

899.066.273.734,87

5.490.972.656.896,58

16.058.971.162.165,08

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 نوفمبرنوفمبر سنة  سنة 2015
اIبالغ ( دج )اIبالغ ( دج ) األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اIساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اIاليّة اIتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اIترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اIؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اIادّة 172 مــن قـــانـون اIـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلـساب اجلــاري اIـديـن لـلخــزينــة العــمومـيّـة ( الــمـادّة 46  مـن األمــر رقم
03 - 11 اIؤرّخ في 26 / 8 /2003 )...................................................................

- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................
- السّندات اIعاد خصمها :

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- األمانات : 

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اIتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واIؤسّسات اIاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

25 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2601
6 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

ا<طبعة الرسميا<طبعة الرسميّة;  ة;  حي البساتY; بئر مراد رايس; ص.ب حي البساتY; بئر مراد رايس; ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


