
العدد العدد 70

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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

اHطلوب 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

 الثالثاء الثالثاء 17 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 29 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة 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
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــرســـوم رئــاسي رقم 15-336 مـــؤرّخ في 15 ربــيع األول عــام 1437 اHـــوافق 27 ديــســمـــبــر ســنــة r2015 يـــتــضــمّـن الــتــصـــديق عــلى
االتـفـاقـيـة بـY اجلــمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الــدّيـــمــقــراطــيّــة الــشـّــعــبـــيـّـة واجلـمـهـوريّـــة اإلسـالمـــــيـة اHـوريـتـانـــيـةr من أجــل
تـفــادي االزدواج الـضريـبي وجتنـب التـهرب والـغش الـضريـبيـY فيـمـا يتـعلق بـالـضرائب عـلى الـدخـل والثـروةr اHوقّــعة
في اجلزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2011..........................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيــذي رقم 15-338 مـؤرخ في 16 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة r2015 يـحـــدد شـروط وكــيـفــيــات
استـفـادة الـوكاالت الـعقـارية من قـروض بتخـفيض نـسبـة الفـائدة الكـتساب وتـهيـئة األراضي �ـناطق اجلـنوب والـهضـاب
العليـا اHعـدة إلعـادة التنـازل عنها إلجناز سكنات بصيغة البناء الذاتي..................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ  في 16 ربيع األول عام 1437 اHوافق 28 ديسمبر سنة r2015  يحدد كيفـيات تسيير حساب
الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم 014-302 الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــوطــــنـي لـــتــــطـــــويــــر الــــفـن والــــتــــقــــنـــيــــة والــــصــــنــــاعـــة
السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب"........................................................................................................
Yيــتــعـلق بــعــدم اجلــمع بـ r2015 ـوافق 28 ديــســمــبــر ســنــةHمــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-340 مـؤرّخ  في 16 ربــيع األول عــام 1437 ا
............................Yسـؤوليـة اإلدارية في هياكـل التنظيم والتنشيط الرياضيHسؤولية التنفيذية واالنتخابية واHا
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-341 مـؤرخ في 16 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 28 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـحـدد شـروط إنـشـاء مـراكـز
تكوين اHواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها............................................................................
مـرسـوم تـنفــيذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفـر عام 1437 اHوافق 15 نـوفمـبر سـنة r2015 يـتضمن إحـداث أبواب ونقل اعـتماد
في ميزانية الدولة (استدراك).........................................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرخ في 25 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــعـدل الـقـرار اHـؤرخ في 26 ذي احلـجـة عـام  1435 اHـوافق 20
أكتوبر سنة 2014 واHتضمن تعيY أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني...............................................

وزارة السكن والعمران وا?دينةوزارة السكن والعمران وا?دينة
قـرار وزاري مــشـتـرك مؤرخ في 10 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 25 غشـت سنة r2015 يعـدل ويتـمم القـرار الوزاري اHـشترك
اHؤرخ في 11 جـمادى الــثـانــيـة عـام 1432 الــمـوافق 14 مايـو سنة 2011 الــذي يـحــدد شــروط وكـيــفـيــات الـتــنـازل عـن
قـطـع أرضـيـة تابعة لألمالك اخلاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات اHدعمة من طرف الدولة.........................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قــرار مـؤرخ في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يــعـدل الـقـرار اHـؤرخ في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اHـوافق 10
سبتمبر سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد...............................................
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1437 اHوافق 5 ديسمـبر سنة r2015 يـتضمن تعيـY أعضاء مجلس إدارة الـديوان الوطني ألعضاء
اHعوقY االصطناعية ولواحقها.........................................................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا?رأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا?رأة
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 27 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 15 يـونــيـو ســنـة r2015 يــحـدد مــدونـة إيــرادات ونـفــقـات حــسـاب
التخصيص اخلاص رقم 142-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة "...........................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح ا?ستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح ا?ستشفيات
قـرار مؤرّخ في 4  صـفـر عـام 1437 اHـوافق 16  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـحـدّد إطـار تـنـظـيم االمـتـحـانات اHـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـبعض
الرتب اHنتمية ألسالك اHمارسY الطبيY اHفتشـY في الصحة العمومية..........................................................
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اتفاقياتفاقيّاتات واتفاقات دوليواتفاقات دوليّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-336 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمr يــتـضـمّن
الـتصـديق على االتـفاقـية بـY اجلمـهوريالـتصـديق على االتـفاقـية بـY اجلمـهوريّـة اجلزائـريـة اجلزائـريّة
الــــدالــــدّيـــــمــــقـــــراطــــييـــــمــــقـــــراطــــيّـــــة الــــشــــــة الــــشـّـــــعــــبـــــيــــــعــــبـــــيـّـــة واجلــــمـــهــــوريـــة واجلــــمـــهــــوريّـــــةـــــة
اإلســالمــــــــيــــــة اHـــــوريـــــتــــــانـــــــيــــــةr من أجـــل تـــــفـــــــادياإلســالمــــــــيــــــة اHـــــوريـــــتــــــانـــــــيــــــةr من أجـــل تـــــفـــــــادي
االزدواج الـــــضــــــريـــــبـي وجتـــــنـب الـــــتــــــهـــــرب والــــــغشاالزدواج الـــــضــــــريـــــبـي وجتـــــنـب الـــــتــــــهـــــرب والــــــغش
الــضـريـبــيـY فـيــمـا يـتــعـلق بــالـضـرائـب عـلى الـدخـلالــضـريـبــيـY فـيــمـا يـتــعـلق بــالـضـرائـب عـلى الـدخـل
والـثـروةr اHـوقوالـثـروةr اHـوقّــعـة في اجلـزائـر بـتاريخ ــعـة في اجلـزائـر بـتاريخ 11 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر

سنة سنة 2011.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون
rاخلارجيّة والتعاون الدولي

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـــعــد االطّـالع عـــلى االتـــفـــاقــيـــة  بـــY اجلـــمـــهـــوريّــة
اجلـــــزائــــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة الــــشّـــعـــبـــيّــــة واجلـــمـــهـــوريّـــة
اإلسـالمــــــيـــــة اHــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــةr من أجــل تــــــفـــــادي االزدواج
الـضـريــبي وجتـنب الـتـهــــرب والـغش الـضـريــبـيـY فـيـمــا
يـتــعـلــق بــالــضـــرائب عـــلى الــدخـــل والـثـــــروةr اHـوقّــعـــة

r2011 في اجلـزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Yـــــــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــــصـــــــدّق عــــــلـى االتــــــفــــــاقـــــــيــــــة  بــــــHـــــــــاداHا
اجلــــمـــهــــوريّــــة اجلـــــزائـــــريّــــة الــــدّ�ــــقـــراطــــيّــــة الــــشّــــعـــبــــيّــــة
واجلــمـــهـــوريّــة اإلسالمـــيـــة اHــوريـــتـــانــيـــةr من أجـل تـــفــادي
Yاالزدواج الضريبي وجتـنب التهــرب والغش الضريبي
rفـــيــمــــا يـــتـــعـــلــق بـــالـــضــــرائـب عــــلى الـــدخـــل والـــثـــــروة
r2011 ــوقّــعـــــة في اجلـــزائــر بــتــاريخ 11 ديــســمــبــر ســنــةHا
وتــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتـــفــــاقـــيــة اتـــفــــاقـــيــة بـــY بـــY اجلـــمــهـــورياجلـــمــهـــوريّـــة اجلــــزائــريـــة اجلــــزائــريّــــة الــدــــة الــدّ�ـــقــراطـــي�ـــقــراطـــيّـــةـــة
الشالشّـعـبـيـعـبـيّــة و اجلـمـهوريـة اإلسالمـيـة اHـوريـتـانـية منــة و اجلـمـهوريـة اإلسالمـيـة اHـوريـتـانـية من
أجـل تــفـــادي االزدواج الـــضــريــبي وجتـــنب الــتــهــرأجـل تــفـــادي االزدواج الـــضــريــبي وجتـــنب الــتــهــرّب
والـغش الـضـريـبـيـY فـيـمـا يـتـعـلق بـالـضــرائب عـلىوالـغش الـضـريـبـيـY فـيـمـا يـتـعـلق بـالـضــرائب عـلى

الدخـل والثروةالدخـل والثروة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
rوريتانيةHالشّعبيّة وحكومة اجلمهوريّة اإلسالمية ا

- رغــبـــة مــنــهـــمــا في عـــقــد اتــفـــاقــيــة مـن أجل تــفــادي
Yاالزدواج الضـريبي وجتـنب التـهرّب والـغش الضـريبـي

rفيما يتعلق بالضرائب على الدخـل والثروة

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
األشخاص اHعنيوناألشخاص اHعنيون

تطبق هذه االتفـاقية على األشخاص اHـقيمY بدولة
.YتعاقدتHا Yمتعاقدة أو في كلتا الدولت

اHاداHادّة ة 2
الضرائب اHعنيةالضرائب اHعنية

1 - تطبق هذه االتـفاقية عـلى الضرائب على الدخل
والــــثـــــروة احملــــصــــلـــــة حلـــســـــاب دولـــــة مــــتــــعــــاقــــدة أو ألحـــد
أقـســامــهـا الــســيـاســيــة أو جلـمــاعــاتـهــا احملــلــيــةr مــهـمــا كــان

نظـام التحصـيل.

2 - تعـتبــر كضــرائب على الـدخــل والثـروةr جمـيع
الـــضـــرائب احملــصـــلـــة عــلى الـــدخل اإلجـــمــالـي عــلى الـــثــروة
rاإلجـمــالــــيــة أو عـــلى عــنــاصــــر مـن الـــدخــــل أو الــثـــروة
�ــا في ذلك الـضرائـب على األربـاح احملـقـقة من الـتـصرف
في األمالك اHـنـقـولـة أو الـعـقـاريـة والـضـرائب عـلى اHـبـلغ
rـــــؤســـــســـــاتHـــــدفـــــوعـــــة مـن طـــــرف اHاإلجـــــمـــــالي لـألجـــــور ا

باإلضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.

3 - إن الــضـرائـب احلـالــيــة الــتي تــطـبـق عـلــيــهــا هـذه
االتفاقية هي على اخلصوص :

أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد�ــقـراطــيـةأ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريـة اجلــزائـريــة الـد�ــقـراطــيـة
الشعبية :الشعبية :

r1 - الضريبة على الدخـل اإلجمالي
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r2 - الضريبة على أرباح الشركات
rناجمH3 - الضريبة على أرباح ا
rهنيH4 - الرسم على النشاط ا

r5 - الضريبة على األمالك
6 - اإلتـــاوة والـــضــريـــبـــة عــلى مـــحـــاصــيـل نــشـــاطــات
الـــــتــــــنـــــقــــــيــب والــــبـــــحـث واســــتـــــغـالل ونــــقــل احملـــــروقــــات

باألنابيب.

(اHشار إليها فيما يأتي "الضريبة اجلزائرية").

ب) بالنسبة للجمهورية اإلسالمية اHوريتانية :ب) بالنسبة للجمهورية اإلسالمية اHوريتانية :
r1 - الضرائب على األرباح الصناعية والتجارية

rنقولةH2 - الضرائب على مداخيل القيم ا
r3 - الضرائب على الدخول العقارية

4 - الــضــرائب عــلى اHــرتــبــات واألجــور واHــعــاشــات
rالتقاعديـة

r5 - الضريبة العامة على الدخـل
r6 - الضرائب على احملاصيل الزراعية

r7 - الضرائب على األرباح غير التجارية
8 - األتـاوى.

(اHشار إليها فيما يأتي "الضريبة اHوريتانية").

4 - تـــطـــبق هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة أيـــضـــا عـــلى الـــضـــرائب
اHـطـابقـة أو اHـماثـلـة التـي تؤسس بـعـد تاريخ تـوقـيع هذه
االتـفـاقـيـةr والـتي �ـكن أن تـضـاف إلى الـضـرائب احلـالـية
Yأو تعوضها. وتشـعر السلطات اخملتـصة في كلتا الدولت
اHتعـاقدتY بـعضهمـا البعـض بالتعـديالت الهـامة اHدرجة

في تشريعاتهما اجلبائية.

اHاداHادّة ة 3
تعاريف عامةتعاريف عامة

1 - ألغــراض هــذه االتــفــاقــيــةr مــا لـم يــتــطــلب الــنص
تفسيرا مخالفا :

أ) يــعـني مـصــطـلح "اجلـزائــر" اجلـمـهـوريــة اجلـزائـريـة
rإضافة إلى اإلقليم البري rالد�قراطية الـشعبية ويشمل
الـبـحـر اإلقـلـيـميr وفي مـا وراءهr مـخـتـلف مـنـاطق اجملـال
الــبـــحــري الــتـي تــمـــارس عــلـــيــهــا اجلـــمــهـــوريــة اجلـــزائــريــة
الـد�ــقـراطـيـة الــشـعـبـيــة وفـقـا لـتــشـريـعـهــا و/ أو الـقـانـون
الدوليr حقوقا سـيادية و/ أو الوالية الـقانونيةr ألغراض
استـكشـاف اHوارد الـطبـيـعيـة لقـعر الـبحـار وباطن أرضه

rواستغاللها وحفظها وإدارتها rياه التي تعلوهHوا

ب) يقصد بلـفظ "موريتانيا"r اجلـمهورية اإلسالمية
اHـوريـتــانـيـة ويـشـملr إضــافـة إلى اإلقـلـيـم الـبـريr الـبـحـر
اإلقـليميr وفي مـا وراءهr مختـلف مناطق اجملـال البحري
الـتـي تـمـارس عـلـيــهـا اجلـمـهــوريـة اإلسالمـيـة اHــوريـتـانـيـة
وفقـا لـتـشريـعـهـا و/ أو القـانـون الـدوليr حـقـوقـا سـيـاديـة
و/ أو الـــواليــة الـــقــانـــونــيـــةr ألغــراض اســـتــكـــشــاف اHــوارد
rياه التي تعلوهHالطبيعيـة لقعر البحار وباطن أرضه وا

rواستغاللها وحفظها وإدارتها
ج) تــــعـــني عــــبـــارتـــا "الـــدولــــة اHـــتـــعــــاقـــدة" و"الـــدولـــة
الـــتـــعـــاقــدة األخـــرى"r اجلـــزائـــر أو اجلــمـــهـــوريـــة اإلسالمـــيــة

rحسب مقتضيات النص rوريتانيةHا
Yد) تــشــمل عــبــارة "شــخص" األشــخــاص الــطــبــيــعــيـ

rوكل مجموعات األشخاص األخرى rوالشركات
هـ) تـعـنـي عـبـارة "شـركـة" كـل شـخص مـعـنـوي أو أي

rكيان يعامل كشخص معنوي ألغراض فرض الضريبة
و) تـــــعــــنـي عـــــبــــارتـــــا "مـــــؤســـــســـــة دولــــة مـــــتـــــعـــــاقــــدة"
rـــتـــعـــاقـــدة األخـــرى" عــــلى الـــتـــواليHو"مـــؤســـســـة الـــدولــــة ا
مـؤســســة يـســتـغــلــهـا مــقـيـم في دولـة مــتــعـاقــدةr ومـؤســسـة

rتعاقدة األخرىHيستغلها مقيم في الدولة ا
ز) تــعـــني عـــبــــارة "الـــنــقــل الــــدولي"r أيــــة عــمـــلـــيــة
نـــقــل بـــواســطــــة ســـفــيـــنـــة أو طــائـــرةr تــقـــوم بـــتــشـــغـــيــلـــهــا
مـــؤســــســــة يــــتـــواجــــد مـــقــــر إدارتــــهـــا الــــفـــعـــــلـــيــــة في دولـــة
مـــتــعــاقـــدةr بــاســـتــثـــنــاء احلـــالــة الـــتي يــتـم فــيــهـــا تــشـــغـــيل
الـســفــيــنــة أو الــطـائــرةr فــقطr بــY نــقــاط تـقـع في الــدولـة

rتعـاقدة األخـرىHا
ح) يعني لفظ "مواطن" :

* بـالــنــسـبــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة الــد�ــقـراطــيـة
الشعبية :

كـل شـخص طـبــيـعي يـحـوز اجلـنـســيـة اجلـزائـريـة �ـا
في ذلك كل شـخص مـعنـويr شـركة أشـخـاص أو مجـمـوعة
أشــخــاص مـؤســســة وفــقــا لـلــتـشـريـــع الـســـاري اHــفـعـــول

rفي اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

* بالنسبة للجمهورية اإلسالمية اHوريتانية :
كـل شـخص طـبـيـعي يــحـــوز اجلـنـســيـة اHـوريـتـانـيـة
�ــــا فـي ذلك كـل شـــــخص مـــــعــــنـــــويr شــــركـــــة أشــــخــــاص أو
مــجـــمــوعـــة أشــخــاص مـــؤســســة وفـــقــا لــلـــتــشـــريع الــســاري

rوريتانيةHفعول في اجلمهورية اإلسالمية اHا
ط) تعني عبارة "السلطة اخملتصة" :

* بـالــنــسـبــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة الــد�ــقـراطــيـة
rفوّضHالية أو ¢ثله اHكلّف باHالوزير ا rالشعبية
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rــوريـتــانــيـةHبــالـنــســبـة لــلــجـمــهــوريـة اإلسـالمـيــة ا *
الوزير اHكلّف باHالية أو ¢ثله اHفوّض.

2 - من أجل تطبيـق االتفاقيةr في حلـظة ما من قبل
rفـإن أي لـفظ أو عـبـارة غـيـر مـعـرّفـة فـيـها rدولـة مـتـعـاقـدة
يكـون له أو لهـا نفس اHعـنى الذي �ـنحه له أو لهـا قانون
هـذه الــدولـة فـي تـلك الــلــحـظــةr فـيــمــا يـتــعـلـق بـالــضـرائب
التي تـطبق علـيها االتـفاقيةr مــا لم يقتـض السياق خالف
ذلـكr يـرجّـح اHــعـنـى اHـمــنــوح لــهــذا الــلــفظ أو الــعـبــارة من
طــرف الـقـانــون اجلــبــائي لـهـذه الـدولـــة عـلى اHـعـنى الـذي

تمنحه له الفروع األخرى لقانون هذه الدولة.

اHاداHادّة ة 4
اHقـيماHقـيم

1 - �ــفـهــوم هـذه االتــفــاقـــيــةr تـعــني عــبــارة "مــقـــيم
في دولــة مــتـــعــاقــدة" كـل شــخـصr �ــقــتــضـى تــشــريع هــذه
الـدولــةr يــخـضـع لـلــضـريــبــة في هــذه الـدولــةr وذلك بــحـكم
سـكنه أو إقامـته أو مكان تـأسيس الشـركة أو مقر إدارته
أو أي مــعــيــار آخــر ذي طــبـــيــعــة ¢ــاثــلــةr كـــمــا تــطــبق هــذه
العـبارة أيـضا عـلى هذه الـدولةr عـلى أقسـامهـا السـياسـية
أو جـــمــاعـــاتــهـــا احملــلـــيــة. غـــيــر أن هـــذه الــعـــبــارة ال تـــشــمـل
األشـخـاص الـذين ال يـخـضـعـون لـلـضـريـبـة في هـذه الـدولـة
إالّ فـيـمـا يـتــعـلق بـاHـداخــيل اHـتـأتـيــة من مـصـادر مـوجـودة

rتواجدة فيهاHفي هذه الدولة أو بالنسبة للثروة ا
2 - عـنــدمـا يــكـون شــخص طـبــيـعي مــقـيــمـا في كــلـتـا
الدولتY اHتـعاقدتrY �قتـضى أحكام الفقرة (1) من هذه

اHادةr تتم تسوية وضعيته على النحو اآلتي :
أ) يـــعــتـــبــر هـــذا الــشـــخص مـــقــيـــمــا فـــقط في الـــدولــة
اHــتــعــاقـدة الــتي يــتــوفــر لـه فـيــهــا ســكن دائمr أمــا إذا كـان
rYـتــعـاقــدتـHا Yيــتـوفــر عــلى سـكن دائـم في كـلــتـا الــدولـتــ
فــإنــه يـعــتـبـــر مـقـيــمــا فــقط في الــدولـــــة الــتي تـــربـطــه
بــهـــا أوثق الــــروابط الــشــخـصـــيــة واالقــتـصــاديـــة (مــركــز

r(صـالح احليويةHا
ب) إذا لم يـــكــن فـي اإلمـــكــــان حتــديـــد الــدولـــة الــتي
يـقـع فـيــهـا مــركـز اHــصـالـح احلـيــويـة لــهـذا الــشـخصr أو إذا
كـان ال يـتــوفـر عـلى ســكن دائم في أي من الـدولــتـrY فـإنه
يـعــتـبــر مـقــيـمــا فـقـط في الـدولــة الـتي يــقـيم فــيـهــا بـصــفـة

rاعتيادية
ج) إذا كـــان هــذا الـشــخص يــقــيم بــصــفــة اعــتـيــاديــة
في كـلـتــا الـدولـتـY أو إذا لم يــكن يـقــيم بـصــفــة اعـتـيـاديـة
في أي مـــنـــهـــمـــاr فـــإنه يـــعـــتـــبـــر كـــمـــقـــيم فـــقط فـي الـــدولــة

rتعاقدة التي يحمـل جنسيتهاHا
د) إذا كـــان هـــذا الـــشــخـص يـــحــمــل جــنـــســـيـــة كـل من
rأو لم يكن حامال جلنسية أي منهما YتعـاقدتHا Yالدولت
تبت الـسلـطات اخملـتـصة لـلدولـتY اHـتعـاقدتـrY في األمر

�وجب اتفاق مشترك.

3 - عـــــنــــدمـــــا يــــكـــــون شــــخـص آخــــر غـــــيــــر الـــــشــــخص
الـطــبـيـعي مـقــيـمـا في كــلـتـا الـدولــتـY اHـتـعــاقـدتـrY وفـقـا
ألحـكـام الــفـقـرة r(1) فــإنه يـعــتـبــر مـقــيـمــا فـقط فـي الـدولـة

التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.

اHاداHادّة ة 5
اHنشأة الدائمةاHنشأة الدائمة

1 - �ــفــهـوم هــذه االتــفـاقــيــةr تـعــني "مــنــشـأة دائــمـة"
مـكـــانـا ثــابتـا لألعـمــالr تـمــارس من خاللـه مـؤسـسـة كـال

rأو جـزءا من نشاطها

2 - تـــــشـــــمل عـــــبــــــارة "مـــــنـــــشـــــأة دائـــــمـــــة" عـــــلـى وجـه
اخلصوصr ما يأتي :
rأ) مقـر اإلدارة

rب) فــرع
rج) مـكتب
rد) مصنـع
rهـ) ورشـة

rو) مقـر بـيع
ت) منجم أو بئـر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان

rوارد الطبيعيةHآخر الستخراج ا
ث) مـــوقـع بــــنـــاء أو تــــركــــيب أو أنــــشــــطـــة اHــــراقــــبـــة
اHرتبطة بـهما إذا استمر هذا اHوقع أو تلك األنشطة Hدة

rخالل فترة اثني عشر شهرا rتزيد عن ثالثة (3) أشهر
rا فـيـهـا اخلـدمات االسـتـشـارية� rي) تـقـد¦ اخلـدمـات
بــواســطــة مــشــروع (مــؤســســة) تــابع لــدولــة مــتــعــاقــدة من
خالل مـــســــتـــخــــدمـــY مـــتــــعـــاقــــد مـــعـــهـم من قـــبـل اHـــشـــروع
rــتــعــاقــدة األخـرىHلــهــذا الـغــرض فـي الــدولــة ا (ــؤســســةHا)
فـقط إذا اسـتـمـرت تـلك األنـشـطـة لـفـتـرة أو لـفـتـرات تبـلغ
في مـجــمـوعـهـا أكـثــر من شـهـر واحـد (1) خالل فــتـرة اثـني

عشر شهرا.

rادةH3 - بـغـض الـنـظــر عـن األحكام السابـقة لهذه ا
ال يعتبر "منشأة دائمـة" إذا :

أ) ¨ اســتـــخــدام اHــنــشــآت فــقط بــهــدف الــتــخــزين أو
rؤسسةHالعرض أو تسليم السلع التي تملكها ا

ب) ¨ إيــداع الـبـضـائـع الـتي تـمــلـكـهـا اHــؤسـسـة فـقط
rبهدف التخزين أو العرض أو التسليم

ج) ¨ إيــداع الـبــضـائـع الـتي تــمـلــكــهـا اHــؤسـســة فـقط
rبهدف حتويلها من طرف مؤسسة أخرى

د) ¨ اسـتــعـمــال مـكــان ثـابت لـألعـمــال لـغــرض وحـيـد
rؤسسةHعلومات حلساب اHهو شراء البضائع أو جمع ا
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هـ) ¨ اســــتـــــعــــمــــال مــــكـــــان ثــــابت لـألعــــمــــال حلــــســــاب
اHـؤسـســـة فقـط بـهـــدف اإلشـهـــار أو تقـــديــم اHـعـلــومــات
أو األبـــحــــاث الــــعــــلـــمــــيــــة أو أنــــشـــطــــة ¢ــــاثــــلـــة ذات طــــابـع

rحتضـيري أو مساعد
و) ¨ اسـتـعــمـال مـكــان ثـابت لألعـمــال فـقط من أجـل
الـقيام �مارسـة تراكميـة لألنشطة اHـذكورة في الفقرات
الفـرعيـة من (أ) إلى (هـ) بشـرط أن يكـون النـشاط الـكلي
لـلـمـكان الـثـابت لألعـمـال الـنـاجت عن هـذا الـتراكم لـه طابع

حتضيري أو مساعد.

r(2)(1) و Y4 - بـــغض الــــنـــظــــر عن أحـــكــــام الـــفــــقـــرتـــ
عــــنــــدمـــــا يـــتــــصـــــرف شــــخص - غـــــيــــر الــــعــــــون اHـــتــــمــــتـع
بـــوضــعـــيــة مــســتــقـــلــة والــذي تــنــطــبـق عــلــيه الــفــقــرة (5) -
حلـسـاب مـؤسـسـة ويـتـمــتع في دولـة مـتـعـاقـدة بـالـسـلـطـات
الـتي �ــارســهـا بــصـفــة اعــتـيــاديــة تـســمح له بــإبـرام عــقـود
بــاسم اHــؤســسـةr فــإنه يــعـتــبــر أن لــهـذه اHــؤســسـة مــنــشـأة
دائــمـــة في تــلك الــدولـــة فــيــمـــا يــتــعــلــق بــكـــل األنــشــطـــة
الـتي �ارسـهـا هذا الـشخص حلـساب اHـؤسـسةr مـا لم تكن
أنــشـطــــة هــذا الــشــخص مـقــتـصــــرة عـــلى تـلك اHــذكــــورة
فـي الـفـقرة (3) والتي إذا تـمت ¢ـارستـها بـواسـطة مـكان
ثابت لألعمالr ال تسمح باعتبار هذا اHكـان منشأة دائمة

وفقـا ألحكـام هذه الفقرة.
5 - ال تـــعــــتـــبــــر مـــؤســـســــة مـــنــــشـــأة دائـــمــــة في دولـــة
مــتـعــاقـدةr فــقطr لـكــونـهـا تــمـارس فــيـهــا نـشــاطـا بــواسـطـة
ســـمــــســـار أو وكــــيـل عــــام بـــالــــعـــمـــولـــــة أو كـل عــــون آخــــر
يــتــمــتع بــنــظــام قــانــوني مــســتــقلr شــريــطــة أن يــتــصـرف
هــــؤالء األشـــخـــــاص ضـــمـن اإلطــــــار الـــعــــادي لـــنـــشــــاطـــهم.
ولــكـن إذا كــرست كـل أنــشــطــة ذلك الــوكـــيل أو مــعــظــمــهـا
لــصـالح ذلـك اHـشــروع (اHـؤســسـة) ومـشــاريع (مــؤسـسـات)
أخـــرىr يــكـــون مـــســيـــطـــرا عــلـــيـــهــا من  قـــبـــله أو لـه حـــصــة
مـسـيـطـرة فـيـهـاr فـإنه لن يـعـتـبـر وكيـال ذا وضـع مـستـقــل

في مفهـوم هـذه الفقـرة.
6 - إن كـون شركة مـقيمـة في دولة متـعاقدة تراقب
أو تــتم مـــراقــبــتــهــا مـن طــرف شــركــة مــقـــيــمــة في الــدولــة
اHـــتـــعـــاقـــدة األخـــرىr أو تـــمـــارس فـــيـــهـــا نـــشـــاطـــهـــا (ســـواء
بواسطة منـشأة دائمـة أو بطريقــة أخـرى)r ال يجعــل في
حدّ ذاتـه أيّـا من هاتY الشركتY منشأة دائمة لألخـرى.

اHاداHادّة ة 6
اHداخـيل العقاريةاHداخـيل العقارية

1 - تــخـــضـع اHــداخـــيل الـــتي يــحــصـل عــلـــيــهــا مــقــيم
دولـــة مـــتـــعــــاقــدة من اHـــمـــتـــلــكــــات الـــعــقـــاريــــة (�ــا فـــيـــهــا
مـداخــيل اHـسـتـثـمـرات الفالحــيـة أو الـغـابــيـة)r اHـتـواجدة
في الـدولــة اHـتـعـاقــدة األخـرىr لـلــضـريـبـة فـي تـلك الـدولـة

اHتعـاقدة األخـرى.

2 - يــكـــــون لــعـــبــــارة "¢ــتـــلــكـــات عـــقــاريــــة" اHــعــنى
احملــدد لـهـا �ـوجب قـانـون الـدولـة اHــتـعـاقـدة الـتي تـتـواجـد
rعـلى أيـة حـال rـعـنيـة. وتـشـمـل الـعـبـارةHمـتـلـكـات اHبـهـا ا
اHــمـتـلـكـــات اHـلـحــقـــة بـاHـمـتـلـكــــات الـعـقــاريـــة واHـاشــيـة
احلــــيـــة واHـــيـــتــــة الـــتـــابـــعـــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــرات الـــفـالحــــيــة
والـــغــــابـــــيـــةr واحلـــقـــــوق الـــتي تـــنـــطـــبـق عـــلـــيـــهـــا أحـــكـــــام
الـــقـــانـــون اخلـــاص اHـــتـــعـــلق بـــاHـــلـــكــــيـــة الــعـــقــــاريــــةr وحـق
االنـــتـــفـــاع بـــاHــــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــقـــاريـــة واحلـــقـــوق اHـــتـــعـــلـــقـــة
بـاHـدفـوعــات اHـتـغـيـرة أو الـثـابــتــة السـتـغالل أو الـتـنــازل
عن اسـتـغالل مـنـاجم مـعـدنــيـةr ومـصـــادر اHـيـــاه واHوارد
الــــطـــبــــيــــعـــــيــــة األخـــــرىr ال تــــعــــتـــبــــر الــــســـفـن والـــبــــواخـــر

rوالطائرات ¢تلكـات عقاريـة
3 - تـطبـق أحكـام الـفـقرة (1) عـلى اHـداخيل الـنـاجـمة
rـبـاشـر أو الـتـأجـيـر أو اإلجـارة الـزراعـيةHعن االسـتـغالل ا
أو أي شــــكـــل آخــــر مـن أشـــــكــــال اســـــتـــــغالل اHـــــمــــتـــــلـــــكـــــات

العقاريـة.

اHاداHادّة ة 7
أرباح اHؤسساتأرباح اHؤسسات

1 - تخضـع أرباح مؤسـسة دولـة متعاقدة للضريبة
في هــــذه الــــدولــــة فــــقـطr مــــا لم تــــمــــارس هــــذه اHــــؤســــســـــة
نشاطـها في الـدولـة اHتـعاقـدة األخــــرى بواسـطــة مـنشأة
دائمــة متواجــدة بها. إذا كانت اHؤسسـة تمارس نشاطها
بـــهـــذا الـــشـــكــلr فـــإن أربـــاح اHـــؤســـســــة تـــصـــبح خـــاضـــعـــــة
لـــلــضـــريــبـــة في الــدولـــــة اHــتــعــــاقـــدة األخـــــرىr ولــكـن في

حدود األربـاح التي تعــود لهـذه اHنشأة الدائمـة.

2 - مع مــراعــاة أحــكــام الــفــقـرة r(3) عــنــدمــا تــمـارس
مــؤســســة دولـة مــتــعــاقــدة نــشــاطـهــا في الــدولــة اHــتــعــاقـدة
األخــرى بواسطـة مـنشأة دائمـة تتـواجـد بهـاr تنسب في
كـل دولــة مـتـعــاقـدة لـهـذه اHـنـشـأة الـدائـمــةr األربـاح الـتي
كـانت في إمـكـانـهـا حتـقـيـقـهـا لـو شـكّـلت مـؤسـسـة مـسـتـقـلة
تـمارس أنشطـة مطابقـة أو ¢اثلةr في ظـروف مطابقة أو
¢ــاثـــلــةr وتـــتــعــامـل بــكـل اســـتــقاللـــيــة مـع اHــؤســســـة الــتي

تعتبر منشأة دائمـة لها.

3 - لـــتـــحـــديــــد أربـــاح مــنـــشـــأة دائــمــــةr فـــإنه ســـوف
يـــســــمـح بــــخــــصـم الــــنـــفــــقــــــات الـــتـي صــــــرفـت ألغــــــراض
اHـنــشــأة الــدائــمـــة �ــا فـيــهــا نــفــقـــات اإلدارة واHـصـــاريف
الــعـــامـــة لإلدارة الــتي تــتـرتـب عـلـى هـذا الــنــحــــوr ســـواء
تــــرتـــبـت في الــــدولـــــة الـــتـي قــــد تــــدفــع فـــيــــهــــا اHــــنـــشـــأة

rالدائمــة أو في مكـان آخـر
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غـــيـــر أنـهr ال يــســـمح بـــأي خــصـم لــلـــمــبـــالـغ الـــتي قــد
تــدفــعr عــنـــد االقـــتــضـــاء (ألغـــراض أخــرى مـــا عـــدا تــســـديــد
اHــــصـــاريف اHــــبـــذولـــة) مـن اHـــنـــشـــأة الــــدائـــمـــــة لــــلـــمـــقـــــر
اHركـــزي للمـؤسسة أو ألحـد مكاتـبها كـأتـاوى وأتعــاب أو
rمــــقــــابـل رخص االســــتــــغالل rمــــدفــــوعــــات أخــــرى ¢ـــاثــــلـــــة
بــــراءات أو حــــقــــوق أخـــــرى كــــالــــعــــمـــوالت مــــقــــابــل تــــقـــد¦
خـــدمــــات مـــحـــدّدة أو نـــشــــاط إداري أوr مـــا عـــدا في حـــالـــة
مــؤسـســة مـصـرفــيـةr كــفـوائــد عـلى اHــبـالـغ الــتي أقــرضت
rال يــؤخـــذ في احلــســبـــان rكــمـــا أنــه rلـلــمــنــشــأة الــدائـــمــة
عــنـــد حتــــديـــد أربــاح اHـــنــشــأة الــدائـــمــةr اHــبـــالـغ (مــا عــدا
تــســديـد الــنــفــقــات اHــصــروفــة) واHــنــسـوبــــة إلى اHــنــشـأة
الــــدائــــــمــــة إلى اHــــقــــــر اHــــركـــــــزي لــــلــــمــــؤســــســــة أو ألحــــد
مكاتبهـاr كأتـاوى أو أتعـاب أو مدفوعــات أخــرى ¢اثلـــة
أو مـــــقــــــابــل اســــــتـــــغـالل بــــــراءات أو حــــــقـــــــوق أخــــــــرى أو
كـعـمــوالت مـقـابـل تـقـد¦ خـدمـات مـحـددة أو نـشـاط إداري
أو مـــا عــــدا في حــالــة مــؤســســة مــصــرفــيــةr كــفــوائــد عــلى
ااHبالـغ التي أقـرضت لـلمقـر اHركــزي للمؤسسـة أو ألي

مـن مكاتبهـا.

Y4 - إذا كـــان الــــعــــرف يــــقــــضي في إحــــدى الــــدولــــتـــ
rبـتـحــديــد األربــاح اخلــاصــة �ـنـشـأة دائـمـــة YـتـعــاقــدتـHا
عــلى أســاس تــقـســـيم نـســبي لألربــاح الـكـلـــيـة لــلـمــؤسـسـة
عـلى أجـــزائـهـا اخملــتـلـفــةr فــإن أيّــا من أحـكــــام الـفـقـــرة (2)
من هــذه اHــادة ال تـمــنع تــلك الــدولـة اHــتــعـاقــدة من حتــديـد
األربــاح الـــتي تــخــضع لـــلــضــرائب عــلى أســـاس الــتــقــســيم

النسبي الذي جـرى علـيه العـرف.

5 - ألغـــــراض الـــفـــقـــــرات الـــســـابـــقــــةr حتـــدّد األربــاح
التي تـنسب إلى اHـنشـأة الدائمــةr كــل سنــة حسب نفس
الــطـريــقـةr مــا لم تــوجـد أســبـاب مــقـبــولـة وكــافـيــة لـلــعـمـل

بخالف ذلك.

6 - إذا كــانت األربــاح تــتـــضــمّن عــنـــاصــر من الــدخل
تــتم مــعــاجلــتـهــا بــشــكـل مــنــفـصـل في مــواد أخـرى مـن هـذه
االتــــفـــاقــــيـــةr فــــإن أحـــكـــــام هــــذه اHـــواد ســــوف لـن تـــتـــأثــــر

بأحكـام هذه اHادة.

7 - ال تنـسب أية أربـاح Hنـشأة دائـمة جملــرد شرائـها
بضائع أو سلعا حلساب اHؤسسة.

اHاداHادّة ة 8
اHالحة اجلوية والبحريةاHالحة اجلوية والبحرية

1 - تــخـضـع األربـاح الــنـاجتـــة عـن تـشـغــــيل الـسـفـن
أو الــطــائــرات في الــنــقـل الــدوليr لــلــضــرائب في الــدولــة
اHتعاقدة التي يوجد فيها مقرّ اإلدارة الفعلية للمؤسسة.

2 - إذا كــان مـقـــر اإلدارة الــفــعــلـيــة Hــؤســســة الــنـقــل
الـبــحــــري عـلى مـ¬ سـفـيـنـــةr يـعـتـبـــر وجـــود هـذا اHـقـــر
فـي الــدولــة اHــتـــعــاقــدة الـــتي يــقع فــيـــهــا مــيــنـــاء قــيــد هــذه
الـسـفـيـنـــةr أو إذا لم يــكــن هـنــاك مـيـنـــاء قــيـدr فـيـعـتـبــر
في الــدولـــة اHــتـعـــاقـدة الــتي يــكــون مــسـتــغــل الـســفـيــنــة

مقيمـا فيهـا.

3 - تـــطــبـق أحـــكـــام الـــفـــقــرة (1) أيـــضـــا عـــلى األربـــاح
الـنـاجتــة عن االشــتــراك في احتـــاد أو اسـتـغالل مـشـتــرك

أو هيئة استغالل دولية.

اHاداHادّة ة 9
اHؤسسات اHشتركةاHؤسسات اHشتركة

1 - في حـالــة :
أ) كـون مـؤســسـة من دولـة مـتــعـاقـدة تـســاهم بـشـكــل
مـباشـر أو غـيـر مـبـاشـر في إدارة أو مـراقـبة أو في رأس

مـال مؤسسة تابعة للدولة اHتعاقدة األخـرىr أو
ب) كـون نـفس األشـخـاص يـسـاهـمـون بـشـكل مـبـاشر
أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر في إدارة أو مـــراقـــبـــة أو في رأس مـــال
مــؤســـســة تــابــعــة لــدولــة مــتــعـــاقــدة ومــؤســســة من الــدولــة

rتعـاقدة األخـرىHا

Yـؤسستان مـرتبطتHتكون ا Yوإن في كـلتا احلالـت
في عالقـاتـهـمـا التـجـاريـة أو اHالـيـة بـشـروط متـفق عـلـيـها
أو مـفـروضــة تـختـلف عـن الشــروط الـتي كــان �كـن أن
يتفق عليهـا بY مؤسستY مستقلتrY فإن األرباح التي
كـــــان �ـــكـن من دون هــــذه الـــشــــروط أن حتـــقـــقـــهــــا إحـــــدى
rولكـنها لم حتـققها بـسبب قيـام هذه الشروط YؤسـستHا
يـــجـــوز إدراجـــهـــا فـي أربـــاح هـــذه اHـــؤســــســـة وإخـــضـــاعـــهـــا

للضريبة تبعـا لذلك.

2 - عــنــدمـا تــضم دولــــة مــتـعـــاقــدة ألربــاح مــؤســسـة
في تـــلـك الـدولــة - وتــفـرض عــلــيـهــا الــضـرائب بــنــاء عـلى
ذلك - أربــاحــا حــقــقـتــهــا مــؤســســة مـن الـدولـــة اHــتــعـــاقـدة
األخـــــرى و¨ دفـع الــــضــــريــــبـــــة عــــلـــيــــهــــا فـي تـــلـك الــــدولــــة
األخـــــرى وكــــــانـت األربـــاح الـــــتـي تــم ضـــمــــهـــا هـي أربـــاح
كــانت سـتـتــحـقق Hـؤسـسـة الــدولـة اHـذكـورة أوالً لـو كـانت
الــــشـــروط الـــتي ¨ وضـــعــــهـــا بـــY اHـــؤســـســــتـــY هي نـــفس
rYمستقلت Yمؤسست Yالشروط التي كانت سـتوضع ب
فــعــنــدئــذ ســوف جتـــري الــدولـــة األخـــرى تــعــديال مــنــاســبــا
Hـبـلغ الــضـريـبـة احملــصـلـة عــلى تـلك األربـاح. وعــنـد حتـديـد
مـــثـل هـــذا الــــتــــعــــديلr يــــجب أخــــذ األحــــكـــام األخــــرى لــــهـــذه
االتـــفـــاقــــيـــة بـــعـــY االعـــتـــبــــار وســــوف تـــقـــوم الـــســـلـــطـــات
اخملــــتـــصــــة فـي الـــدولـــتـــY اHــــتـــعـــاقــــدتـــY بـــالــــتـــشـــاور مـع

بعضهمـا البعض.
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اHاداHادّة ة 10
أرباح األسهمأرباح األسهم

1 - إنّ أربــــاح األســــهم اHـــــدفــــوعــــة من قـــــبـل شــــركـــــة
مـــــقــــيـــــمـــــة في دولـــــــة مـــــتــــعـــــــاقــــــدة Hــــقـــــــيـم في الــــــدولــــــة
اHـــتــــعـــــاقــــدة األخــــــرىr تـــخـــضـــع لـــلـــضـــــريـــبـــــة فــي تـــلـك

الـدولــة األخــرى.
ومع ذلكr فــإن أربـــاح األســهم هــذه �ـــكن أن تــخــضع
لــلــضــريــبــة في الــدولـــة اHــتــعــاقــدة اHــقــيــمــة بــهــا الــشــركــة
rتــلـك الــدولــــة Yالــدافـــعــــة لـــهـــذه األربــاح وفـــقـــا لـــقــــوانـــ
rــسـتـفـيــد الـفـعـليHـسـتـلــم لألربــاح هــو اHولـكـن إذا كــــان ا
فــإن الـضــريـبــة اHـفـروضـــة عـلـى هــذا الـنـحــــوr ال يـنـبـغي
أن تــــتــــجـــاوز 10% من اHــــبــــلغ اإلجــــمـــالـي ألربـــاح األســــهم.
rYـــتــعــاقــدتــHا Yتــســــوي الــســلــطــــات اخملــتــصــــة لـــلــدولــتـــ

باتفـاق مشتركr كيفيات تطبيق هذه احلدود.
ال تــؤثــر هـذه الــفــقـرة فـي فـرض الــضــريـبــة اHــطـبــقـة

بعنوان األرباح اHستعملة لدفع أرباح األسهم.

2 - يـقـصـد بـعـبارة "أربـاح األسـهم" الـواردة فـي هذه
اHــــادّةr اHـــداخــــيل اHــــســـتــــمــــدة من األســــهم أو من ســــنـــدات
الـتـمـتــع أو من حـصص اHـنــاجم أو من حـصص الــتـأسـيس
rبـاسـتثـنـاء سنـدات الـديون rأو من حـصص انتـفـاع أخرى
وكـــذا مـــداخـــيل احلـــصص االجـــتــمـــاعـــيـــة األخــرى اخلـــاضـــعــة
لـــنــــفس الـــنـــظــــــام اجلـــبــــائي الــــذي تـــخـــضــع لــه مـــداخــــيل
األســهم طــبـقــا لــتــشـريـع الـدولــة الــتي تــقــيم بـهــا الــشــركــة
اHـــوزعــــة لألربــــاحr �ــــا في ذلـك الـــتــــوزيــــعـــات اHــــتــــعـــلّــــقـــة

بحصص في صندوق االستثمار.

3 - ال تــــطــــبـق أحــــكــــام الـــــفــــقــــرتــــY (1) و(2) إذا كـــــان
اHـسـتـفيـد الـفـعـلي من أرباح األسـهم وهـو مـقــيم في إحدى
الــدولــتــY اHــتــعــاقــدتــY �ـارس إمــا انــشــاطــا صــنــاعــيـا أو
جتــاريــا في الـــدولــة اHــتـــعــاقــدة األخــرى الـــتي تــقــيـم فــيــهــا
الـــشـــركــــة الـــدافـــعــــة لـألربـــاحr مـن خالل مـــنــشـــأة دائـــمــــة
تــوجــد فــيـهــا أو  مــهــنــة مـســتــقــلـــة مـن خالل قـاعــدة ثــابــتـة
توجـد فيـهـاr وكانت اHـساهـمة اHـولـدة لألرباح تـرتبط بـها
في هذه احلـالـةr يتم تـطـبيق أحـكـام اHادّة (7) أو اHادّة (14)

rحسبما يقتضـيه احلـال

r4 - إذا كـــانـت شـــركــة مـــقـــيـــمـــة فـي دولـــة مـــتـــعـــاقــدة
rـتـعـاقـدة األخرىHتـسـتمـد أربـاحـا أو مـداخـيل من الـدولة ا
فـــإن تــــلك الـــدولــــة األخـــرى ال يــــجـــوز لــــهـــا أن تــــفـــرض أيـــة
ضــــريـــــبـــــة عــــلى أربـــــاح األســـــهم اHـــــدفــــوعـــــة من قـــــبل هــــذه
الــــشـــركــــةr إالّ إذا كـــانـت هـــذه األربـــاح تــــدفع Hــــقـــيم بــــتـــلك
الـــدولــة األخــرىr أو إذا كــانـت اHــســاهــمـــة اHــولــدة لألربــاح

مـرتـبطـة ارتـبـاطـا فـعـلـيـا �ـنـشـأة دائـمـة أو بـقـاعـدة ثـابـتة
مـوجـودتــY في تـلك الـدولـة األخــرىr كـمـا ال يـجـوز لـهـا أن
تـــخـــضع لـــلــــضـــريـــبـــة - فـي إطـــار فـــرض الـــضــــريـــبـــة عـــلى
rــوزعــةHــوزعــــة - أربــاح الــشـــركــة غــيـــر اHاألربـــاح غـــيــر ا
حــتـى لــو كــانـت أربــاح األســهم اHـــدفــوعــة أو األربـــاح غــيــر
اHـدفــوعــة تــتــمــثل كــلـيــا أو جــزئــيــا في أربــاح أو مـداخــيل

متأتية من هذه الدولـة األخـرى.

اHاداHادّة ة 11
الفوائدالفوائد

1 - إذا الـــــفـــــوائـــــد الــــنـــــاشـــــئــــة فـي دولـــــة مــــتـــــعـــــاقــــدة
واHــدفـــوعــة Hــقـــيم في الـــدولــة اHـــتــعـــاقــدة األخــرى تـــخــضع

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
ومع ذلـكr فـــإن مــــثل هــــذه الـــفــــوائــــد تـــخــــضع أيــــضـــا
لـلـضـريـبـة في الـدولـة اHـتـعـاقـدة الـتي نـشـأت فـيـهـا ووفـقا
لــتـــشــريع تــلك الـــدولـــةr ولــكن إذا كــان الــشـــخص اHــســتــلم
لـلـفـوائـد هـو اHــسـتـفـيـد الـفـعـليr فـإن الـضـريـبـة اHـفـروضـة
عـلـى هــذا الــنــحـــوr يــنــبــغي أن ال تــتــجـــاوز نــســبـــة %10

مـن اHبلـغ اإلجمالي للفوائد.
2 - بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام الــــفـــقـــرة r(2) تـــطـــبق

األحكـام اآلتـية :
أ) كــــان اHــــديـن بــــهــــذه الــــفـــــوائـــد هـي حــــكـــومـــــة تــــلك
الــــدولــــة اHـــتــــعــــاقــــدة أو أحــــد أقـــســــامـــهــــا الـــســـيــــاســـيـــة أو

جماعاتهـا احمللـيةr أو
ب) كانت الـفوائد مـدفوعة حلـكومة الـدولة اHتـعاقدة
األخـــرىr أو إلحـــدى جـــمــاعـــاتـــهـــا احملـــلـــيـــة أو Hـــؤســـســات أو
هـيـئات (�ـا في ذلك اHـؤسسـات اHالـيـة) تابـعـة كـلـيا لـهذه
الدولة اHتعاقـدة أو ألحد أقسامها السيـاسية أو جماعاتها

احمللية أو للبنك اHركـزي لتلك الدولـة األخـرىr أو
ج) كــانـت الــفــوائــد مـــدفــوعــة Hــؤســـســات أو هــيــئــات
أخــرى (�ـا في ذلك اHـؤسـســات اHـالـيـة) بـنـســبـة الـتـمـويل
Yــــقــــدم من طــــرفــــهم فـي إطـــار اتــــفــــاقــــيــــات مــــبــــرمــــة بـــHا

.YتعاقدتHا Yحكومتي الدولت
rــادّةH3 - يــقــصــد بــلــفـظ "الــفــوائــد" الــوارد في هــذه ا
اHداخـيل النـاجتة من الـديون على اخـتالف أنواعـهاr سواء
كـــانـت مـــضـــمـــونــــة بـــرهن أم الr أو بـــشــــرط اHـــشـــاركـــة في
أربــاح اHـــدينr وخــاصـــة مــداخـــيل الــصـــنــاديق الـــعــمـــومــيــة
وســـــنـــــدات الـــــقـــــروضr �ـــــا في ذلـك الـــــعالوات واحلـــــصص
اHــتـعــلـقـة �ــثل هـذه الــسـنـدات. ال تــعـدّ غــرامـات الـتــسـديـد

اHتأخر كفوائد في مفهوم هذه اHادة.
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4 - التـــــطـــــبـق أحــــكـــــام الـــــفـــــقـــــرتــــY (1) و(2) إذا كـــــان
اHـسـتــفـيـد الـفـعـلي من الـفـوائــد مـقـيـمـا في دولـة مـتـعـاقـدة
و�ارس نـشـاطـا صـنـاعـيا أو جتـاريـا في الـدولـة اHـتـعـاقدة
األخـرى الـتي تنـشـأ فـيـهـا الـفـوائد بـواسـطـة مـنـشـأة دائـمة
تــوجــد فـيــهـا أو مــهـنــة مـســتـقــلــة بــواسـطـــة قــاعــدة ثـابــتــة
تـــوجـــد فـــيــــهـــاr وكـــان الـــدّيـن الـــذي تـــتـــولـــد عــــنـه الـــفـــوائـــد
مـرتـبـطـا ارتـبــاطـا فـعـلـيـا بـتـلك اHــنـشـأة الـدائـمـة أو بـتـلك
القاعدة الثابـتة. ففي مثل هذه احلالةr يتم تطبيق أحكـام

rادة (14) حسبما يقتضيه احلـالHادة (7) أو اHا

5 - تعتـبر الفـوائد نـاشئة في دولـة متـعاقدة عـندما
يـكـون اHدين مـقـيـمـا بـتلك الـدولـة اHـتـعـاقدة. ومع ذلك إذا
كـان اHدين بـالفـوائدr سـواء كان مـقيـما في دولـة متـعاقدة
أو غيـر مقيمr وكـان �لك في دولة مـتعاقـدة منشـأة دائمة
أو قـاعــدة ثـابــتـة يــرتـبـط بـهــا الـدّين الــذي دفـعـت من أجـله
الــفــوائـدr وهــو الــذي يـتــحــمّـل عبء هــذه الـفــوائــدr عـنــدئـذ
تـعــتـبــر هــذه األخـيــرة نــاشـئــة في الــدولـة الــتي تــقع فـيــهـا

اHنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6 - عــنــدمـــاr بــســبب وجـــود عالقــات خــاصـــة قــائــمــة
بـY اHـدين واHـسـتفـيـد الـفـعـلي أو بـيـنـهـمـا وبـY أشـخاص
آخــــرينr يــتــجـــــاوز مــبـــلـــغ الــفـــوائـــدr بــاعــتــبــــار الــدّيـن
الــذي دفــعت عــنـهr اHــبــلغ الـــذي كــان �ــكن أن يــتـــفق عــلــيه
اHـدين واHـسـتـفـيـد الـفـعـلي لـو لم تـوجـد بـيـنـهـمـا مـثل هـذه
العالقات اخلاصـةr ال تطبق أحكام هـذه اHادة إالّ على اHبلغ
األخير. في هذه احلـالةr يبقى اجلزء الـزائد من اHدفوعات
خـاضـعـــا لــلـضـريــبــة حـسب تــشـريـع كــل دولـــة مــتـعــاقـدة

مـع مراعاة األحكـام األخـرى لهذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 12
األتـاوىاألتـاوى

r1 - تـــخــضع األتـــاوى الــنــاشـــئــة فـي دولــة مــتـــعــاقــدة
rــــتــــعــــاقــــدة األخـــرىHــــدفــــوعــــة إلى مــــقــــيم فـي الـــدولــــة اHوا

للضريبة في تلك الدولة األخـرى.

ومـع ذلكr فـــــإن مـــــثل هـــــذه األتــــاوى تـــــخـــــضع أيـــــضــــا
لــلـضــريـبــة في الـدولــة اHــتـعــاقـدةالــتي تـنــتج فـيــهـا ووفــقـا
لــتــشــريــع تــلك الــدولـــةr ولـكـن إذا كـــان اHـســتــلم لـألربــاح
هـو اHسـتفيـد الفعلـي فإن الضـريبة اHقـتطعـة من اHصدر
عـــلى هــذا الــنـــحــو ال يــنــبـــغي أن تــتــجــاوز 15% من اHـــبــلغ

rاإلجمالي لألتاوى
rادّةHالواردة في هذه ا r"2 - يقصـد بعبارة "األتـاوى
اHـكـافآت اHـدفـوعـةr أيّا كـانت طـبـيـعتـهـاr مـقابل اسـتـعـمال
أو الـتـنــازل عن اسـتـعــمـال حق اHـؤلف عــلى عـمل أدبي أو

فني أو عـلمي �ــا في ذلك األفالم السـينمــائيـة أو مقابـل
بـراءة اخـتـراعr أو عالمة صـنـاعـيـة أو جتـاريةr أو رسم أو
®ــوذج أو تــصــمــيـم أو صــيــغــة أو طــريــقــة ســريــةr ومــقــابل
معلـومات متعـلقة بخـبرة مكتـسبةr في اHيـدان الصناعي

rأو التجاري أو العلمي

3 - ال تــــطــــبـق أحــــكــــام الــــفــــقــــرتـــY (1) وr(2) إذا كــــان
rمقـيمـا في دولـة مـتعـاقدة rسـتفــيد الـفعـلي من األتـاوىHا
و�ـارس نشاطا في الـدولـة اHتعـاقـدة األخرى التي تنشأ
فـيــهـا األتـاوىr مـن خالل مـنــشـأة دائـمــة مـوجـودة فــيـهـاr أو
يــؤدي في تــلك الـدولــة األخـرى مــهــنـة مــسـتــقـلــةr بـواســطـة
قـاعـدة ثـابـتـة مـوجـود فـيـهـاr ويكـون احلــق أو اHـلكـيـة الـتي
تـدفع بشـأنـها األتـاوىr مـرتبـطـة ارتبـاطا فـعـليـا �ـثل تلك
rوفـي هـذه احلـالـة rـنـشـأة الــدائـمــة أو الــقـــاعـدة الــثـابـتـةHا
تـــطــبق أحــكــام اHــادّة (7) أو اHــادّة (14) حــســبــمــا يــقــتــضــيه

احلـال.

4 - تـعتبر األتـاوى ناشئة في دولـة متعاقـدةr عندما
يـكـون اHـدين بـهـا مـقـيـمــا بـهـذه الـدولـة. لـكن عـنـدمـا يـكـون
اHـدين بـاألتـاوىr سـواء أكـان مـقــيـمـا أو غـيـر مـقـيم بـدولــة
مـــتـــعــاقـــدةr �ــلك فـي دولـــة مــتـــعـــاقـــدة مــنــشـــأة دائــمـــة أو
قـــاعـــدة ثـــابـــتـــة الـــتي مـن أجـــلـــهــا ¨ّ دفـع األتـــاوى وعـــنـــدمــا
تــتـحـــمل تـلـك اHـنـشــأة الـدائــمـة أو الــقـاعــدة الـثـابــتـة عبء
تـلك األتـاوى فـعـنـدئـذ ســوف تـعـتـبــر هـذه األتـاوى نـاشـئـة
في الـدولـــة اHـتـعــاقـدة الـتي تــوجـد بـهــا اHـنـشـأة الـدائـمـة

أو القـاعدة الثابتـة.

5 - عنـدماr بـسبب عالقـات خاصـة قائـمة بـY اHدين
واHـسـتـفــيـد الـفــعـلي أو بـY كل مــنـهـمــا وأشـخـاص آخـرين
rـدفــوعـة عــنـهـاHيـتــجـاوز مــبـلغ األتــاوى بـاعــتـبــار اخلـدمــة ا
اHــبــلغ الـذي كــان �ــكن أن يـتــفق عــلـيـه اHـدين واHــســتـفــيـد
الفـعـلي في غـياب مـثل هـذه العالقـات اخلـاصةr فـإن أحـكام
هـذه اHـادّة تــطـبق فــقط عـلى هــذا اHـبـلغ األخــيـر. وفي هـذه
احلــــالــــةr يـــــبــــقى اجلــــزء الــــزائــــد مـن اHــــدفــــوعــــات خــــاضــــعــــا
لـلــضـريــبــة وفـقــا لــتـشــريع كل دولــة مـتــعــاقـدة مع مــراعـاة

األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 13
أرباح رأس اHالأرباح رأس اHال

1 - إن األرباح الـتي يحـقـقهـا شخـص مقـيم في دولة
متعـاقدة من الـتصرف في األمـوال العـقارية اHـشار إلـيها
rـــتـــعــاقـــدة األخــرىHوالـــكـــائــنـــة في الـــدولــة ا r(6) ــادّةHفي ا

تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.
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2 - إن األربــاح الـــنــاجتـــة عن الــتـــصــرف في األمــوال
اHـنـقـولـة الـتي تـشـكل جـزءا من أصـول مـؤسـسـة مـسـتـقـرة
YـتـعـاقـدتHا Yتـمـتـلـكـهـا مـؤسـســة تـابـعــة إلحــدى الـدولـتــ
في الدولة اHتـعاقدة األخرىr أو عن التصرف في األموال
اHــنـــقـــولـــة اHـــمـــلـــوكـــة Hـــركــز ثـــابـت �ـــتــلـــكـه مـــقــيـم بـــدولــة
متـعاقدةr وكان بـالدولة اHـتعاقدة األخــرى Hمارســة مهنة
حـرةr �ا في ذلك تـلك األربـاح الناجتـة عن التصـرف في
تــــلك اHــــؤســــســــة اHــــســــتـــقــــرة (لــــوحــــدهــــا أو مع اHــــؤســــســـة
rأو عـن الــتــصـــرف في هــذه الـــقــاعــدة الـــثــابــتــة r(بــكـــامــلــهــا

تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.

3 - إن األربـاح النـاجتـة عن الـتـصرف في الـسفن أو
الطائرات الـتي تستغـل في حـركـة النقـل الدوليr أو عن
الــتــصـرف فـي األمــوال اHــنــقـولــة اخلــاصــة بــاســتــغالل تــلك
الـسـفن أو الـطــائـراتr ال تـخـضع لـلـضـريـبـة إال في الـدولـة
اHتعاقدة التي يوجد بها مقر اإلدارة الفعلية للمؤسسة.

4 - إن األربــــــاح الــــــنــــــاجتــــــة عـن الـــــتــــــصــــــرف فـي كـل
األمالك األخــرىr غـيـر تـلك اHــشـار إلـيـهــا في الـفـقـرات (1)
و(2) و(3) ال تــخـضـع لـلــضــريــبــةr إالّ في الــدولـة اHــتــعــاقـدة

التي يقيم بها اHتنازل.

اHاداHادّة ة 14
اHهن اHستقلةاHهن اHستقلة

1 - تــخــضع اHـــداخــيل الــتي يــحــصـل عــلــيــهــا شــخص
مقـيم في دولة متـعاقـدة من مهنـة حرة أو نشـاطات أخرى
ذات طـابع ¢ـاثل لـلـضـريبـة فـقط في تـلك الـدولـة. غـير أنّ
هــذه اHــداخــيل تــخـــضع لــلــضــريــبــة فـي الــدولــة اHــتــعــاقــدة

األخرى في احلاالت اآلتية :
أ) إذا كــانت لــلــمــعـنـي في الــدولـة اHــتــعــاقــدة األخـرى
rفـي هذه احلــالـة rقـاعـدة ثابـتـة لغــرض الـقيــام بنـشـاطاته
ال يـخـضـع لـلـضـريـبــة سـوى مـقـدار الـدخـل اHــنـسـوب لـهـذه

القاعدة الثابتة في هذه الدولـة اHتعاقدة األخـرىr أو
ب) إذا امـتدت إقـامـته في الـدولـة اHـتـعـاقـدة األخرى
عــلى فــتـرة أو فــتـرات Hــدة إجـمــالــيـة تــعـادل أو تــفـوق 183
يـومـا خـالل الـسـنـة اHـيالديـةr فـي هـذه احلـالـةr تـخـضع هـذه
اHداخـيل للـضريـبة في هـذه الدولـة األخـرىr لـكن فقط إذا
أنشئت من النشاطات اHمارسة في هذه الدولة األخرى. 

rعلى وجـه اخلصوص r"2 - تشمل عبـارة "مهنة حـرة
rاألدبي rـــســـتـــقـــلـــــة ذات الـــطـــابـع الـــعـــلـــميHالـــنـــشــاطـــات ا
الــــفـــنيr الـــتــــربـــوي أو الـــبـــيــــداغـــوجيr وكـــذلـك األنـــشـــطـــة
YـــهـــنـــدســHا rYـــهـــنـــدســHا rYاحملـــامــ rـــســـتــقـــلـــة لألطـــبـــاءHا
اHــــعــــمــــاريــــrY أطــــبـــاء األســــنــــان واحملــــاســــبــــY وكـل اHــــهن

األخـرى ذات الطابـع احلـر.

اHاداHادّة ة 15
مداخـيل الوظائفمداخـيل الوظائف

1 - مـع مــــراعــــــاة أحـــــكــــام اHــــوادّ (16) إلى r(20) فــــإن
األجـــــور والــــرواتب وغـــيــرهــــا مـن اHــكـــــافــآت اHــمـــاثــلــــة
الـتي يـتـقـاضـاهـا مــقـيم في دولـة مـتـعـاقـدة مـقـابـل وظـيـفـة
مـأجــورةr ال تـخــضع لـلــضـريــبـة إالّ في هــذه الـدولــةr مــا لم
تـمارس الوظيـفة في الدولـة اHتعاقـدة األخرى. فإذا كانت
الــوظـيــفـة تــمـارس في الــدولـة اHــتـعـاقــدة األخــرى تــخـضع
اHــكـافـآت احملــصل عـلـيــهـا بـهــذه الـصـفــة لـلـضـريــبـة في هـذه

rالدولـة األخـرى
2 - بغض النـظر عن أحكام الفقرة r(1) فإن اHكافآت
التي يحصل علـيها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل
rتـعـاقـدة األخـرىHوظـيـفــة مـأجـورة ¢ـارســة في الـدولــة ا

ال تخضع للضريبة سوى في الدولة األولى إذا :
أ) كــان اHـسـتفـيـد يـقـيم في الـدولــة األخــرى لـفـتـرة
ال تــزيـد فـي مـجــمــوعــهـا عـن (183) يـومـــا خالل كـلّ فــتـــرة
مـن اثـــني عـــشــــر شـــهـــراr تـــبـــدأ أو تـــنـــتـــهي خالل الـــســـنــة

اجلبائـية اHعنـيةr و
ب) كــانــت اHــكــــافــآت تـــدفــع من طـــــرف أو نــيــــابــــة

عـن صاحب عمل غير مقيم في الدولة األخرىr و
rـكـــافـآت ال تـتـحـمـلـهــــا مـنـشــأة دائـمــــةHج) كـــانت ا

أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة األخرى.
rـادّةH3 - بـغـض الـنــظـر عن األحــكـام الــسـابــقـة لــهـذه ا
تـخــضع اHــكـافــآت احملـصـل عـلــيـهــا مــقـابل وظــيــفـة مــأجـورة
¢ـارسـة على سـفـينـة أو طـائـرة يتم اسـتـغاللهـا في الـنقـل
الـدولـيr لـلــضــريــبــة في الــدولـــة اHـتــعــاقــدة الـتي يـــوجــد
بــهــــا مـــقــــر اإلدارة الـــفــعـــلـي لــلـــمـــؤســـســــة الــتـي تـــســتـــغــل

السفينـة أو الطـائـرة.

اHاداHادّة ة 16
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

إن مـكافآت مـجلس اإلدارةr أتعـاب احلضور وغـيرها
من اHـكـافـآت اHـمـاثـلـة الـتي يـحـصل عـلـيهـا مـقـيم فـي دولة
مــتـــعــاقــدة بـــصــفــتـه عــضــوا فـي مــجــلس إدارة أو مـــراقــبــة
لــشـــركــة مــقــيـــمــة في الـــدولــة اHــتـــعــاقــدة األخـــرىr تــخــضع

للضريبة في هذه الدولة األخرى.

اHاداHادّة ة 17
الفنانون والرياضيونالفنانون والرياضيون

1 - بـغض النـظر عن أحـكام اHـادتY (14) وr(15) فإن
اHداخــيل الـتي يـحـصـل عــلــيـها مـقــيم في دولــة مـتـعـاقدة
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من نشـاطـاته الـشـخـصيـة اHـمـارسـة في الدولــة اHـتـعـاقدة
rـــســرحHكـــفـــنــان ا rاألخـــرى بــصـــفــتـه فــنـــانــا اســـتـــعــراضـــيــا
الــــســـيــــنــــمـــاr اإلذاعــــة والـــتــــلــــفـــزيــــونr أو كـــمــــوســــيـــقيr أو

كرياضيr تخضع للضريبة في هذه الدولة األخرى.
2 - عندمـا تمـنح مداخـيل أنشـطة فـنان اسـتعراضي
أو رياضي اHمارسة شخـصيا وبهذه الصـفـة ليس للفنان
أو لـــلـــريـــاضي نـــفـــسهr لـــكـن لــشـــخـص آخــــرr تــخـــضـع هـــذه
r(7) ّوادHـداخــيل للــضريبـة بـغض النظـــر عـن أحكــام اHا
(14) و(15) في الـدولـة اHـتـعاقـدة الـتي تـتـم فـيهـا ¢ـارسـة

نشاطات الفنـان أو الـريـاضي.
3 - ال تـطبق أحـكـام الـفقـرتY (1) و(2) عـلى مداخيل
Yأو الـريـاضـيـ Yـمـارسـة من طـرف الـفـنـانـHالـنـشـاطـات ا
في دولــة مـتـعــاقـدة إذا كـانـت الـزيـارة لــهـذه الـدولــة ¢ـولـة
كــلّـــيـــة أو بـــشــكـل رئــيـــسيr مـن أمــوال عـــمـــومـــيــة لـــلـــدولــة
اHــتـــعـــاقــدة األخـــرىr أو إحــدى واليـــاتــهـــا االحتــاديـــة أو أحــد
أقــسـامــهــا الـســيــاسـيــة أو جــمـاعــاتــهــا احملـلــيــة أوr في إطـار
اتفـاق بY الـدولتـY اHتـعاقـدتrY هـيئـة معـترف بـها ذات
rمنـفعـة عـموميـة في هذه الـدولـة األخـرى. في هـذه احلالة
ال تخضع اHداخيل للضريبة إالّ في الدولة اHتعاقدة التي

يقيم بها الفنان أو الرياضي.

اHاداHادّة ة 18
معاشات التقاعدمعاشات التقاعد

1 - مــع مـراعــــاة أحـكــــام الـفــقـــرة (2) من اHـادّة (19)
ال تـخـضع لـلـضريـبـة مـعـاشـات الـتقـاعـد واHـكـافـآت األخرى
اHــمـاثــلــة اHــدفـوعــة Hــقــيم في دولــة مــتـعــاقــدة مــقـابـل عـمل
ســابق من الـدولـة اHــتـعــاقـدة األخـرىr �ــا في ذلك الـريـوع
الــتي يــتـحــصل عــلـيــهـا مــقـيـم بـدولــة مـتــعــاقـدة من الــدولـة

اHتعاقدة األخرىr سوى في الدولة األولى.

2 - دون اإلخـالل بـــــأحــــكـــــام الـــــفـــــقــــرة r(1) ال تــــخـــــضع
لـلضريبة اHـبالغ التي يتحـصل عليهـا شخص طبيعي في
دولة مـتعـاقـدة بعـنـوان التـأمـينـات االجتـمـاعيـة الـشرعـية

من الدولة اHتعاقدةr سوى في هذه الدولة.

اHاداHادّة ة 19
الوظائف العموميةالوظائف العمومية

1 - ال تــــــخــــــضــع األجــــــــور والـــــــرواتـب واHــــــكـــــــافـــــآت
األخـــرى اHـمـاثـلــة من غـيـر اHــعـاشـاتr اHــدفـوعـة من طـرف
دولــة مـــتـــعــاقـــدة أو أحــد أقـــســـامــهـــا الــســـيـــاســيـــة أو إحــدى
جمـاعـاتهـا احملـليـة لـشخص طـبـيـعي مقـابل خـدمات مـقـدمة
لهـذه الـدولـة أو ألحـد أقـسـامـها أو إحـدى اجلـمـاعـات احملـلـية
أو لــشـخص مــعــنـوي آخـــر من الــقـانــون الــعـامrّ لــلــضـريــبـة

سـوى في هذه الدولـة.

2 - غـــــيـــــر أن هـــــذه األجــــــور والـــــرواتب واHـــــكـــــافــــآت
األخـــرى  اHـمـاثـلــــة ســـوف لن تـخــضــع لـلـضـــريـبــة ســوى
في الــــدولـــــة اHــــتــــعـــــاقــــدة األخــــــرىr إذا كـــــانـت اخلــــدمــــات
مـــقـــدّمــــة في تـــلـك الـــدولـــــة وكـــــان الـــشـــخص الـــطـــبـــيــــعي

مقيمـا في تلك الدولـة وكـان :
أ) حاصال على جنسية تلك الدولةr أو

ب) لم يـــصــبح مـــقـــيــمـــا بـــهــذه الـــدولـــة فـــقط لـــغـــرض
تقــد¦ اخلدمـات.

3 - أ) ال تــــخـــــضع اHــــعـــــاشـــــات اHــــدفـــــوعـــــة لـــــشــــخص
طـــبــيــعي مـن طـــرف دولــــة مــتـــعــــاقــدة أو أحـــد أقـــســامــهـــا
الــسـيــاســــيــة أو جــمـاعـــاتــهـــا احملــلـــيــة أو شــخص مــعــنــوي
آخـــر مـن الـقــانــــون الـعــــامّ لــهــذه الــدولــــةr أو بـاقــتــطـــاع
rعـــلى صـــنـــدوق خـــــاص مـــكـــــون من طـــــرف هـــذه الـــدولـــــة
أحـــد أقـســامهــا الـسـيــاسـيـةr إحـــدى جـمــاعـاتـهـــا احملـلـــية
أو شــــخص مــــعـــنــــوي آخــــر مـن الـــقــــانـــون الـــــعـــامrّ مــــقـــابـل
خـــــدمـــــات مـــــقـــــدمــــــة لـــــهــــــذه الــــدولـــــــةr ألحـــــــد أقــــســـــامـــــهــــا
الـــســـيــاســـيـــةr إلحــــدى جـــمــــاعـــاتـــهــــا احملـــلــــيـــة أو لـــشــخص
معـنــوي آخــر مـن الـقــانـون الـعــامrّ للـضــريبـة ســوى في

هـذه الدولة.
ب) غـــــــيــــــــر أنـــهr ال تـــــــخـــــــضـــع هــــــــذه اHـــــــعـــــــــاشــــــــات
rــتـعــــاقــــدة األخــــرىHلـلــضـــريــبـــة ســـــوى في الــدولـــــة ا
إذا كـــان الـــشـــخص الــــطـــبـــيـــعـي مـــقـــيـــمـــا فـي تـــلك الـــدولــــة

rويحـوز على جنسيتها

4 - تــــطـــبـــق أحـــكــــــــام اHـــوادّ (15) و(16) و(17) و(18)
عـــلـى األجـــــورr اHـــرتـــبـــات واHـــكــــافـــآت األخــــرى اHـــمـــاثـــلـــة
وكــذلك اHــعـــاشــــات اHـدفــوعــــة مـقـــابــل خــدمــــات قــدمت
rفي إطـار نـشـاط صـنـاعي أو جتـاري تـمـارسـه هـذه الـدولة
أحـــد أقـســامهـــا الـســيـاسيـة أو إحـــدى جـمـاعاتـهـا احملـلـــية

أو شخص معنوي آخـر من القانون العامّ.

اHاداHادّة ة 20
الطلبة واHتدربونالطلبة واHتدربون

إن اHـــبــالغ الـــتي يــحـــصل عــلــيـــهــا طـــالب أو مــتــدرب
والــذي يـكــون أو سـبق لـه أن كـان قــبل الـتــحــاقه مـبــاشـرة
بــدولـــة مـــتـــعـــاقـــدةr مـــقـــيـــمـــا بـــالـــدولـــة اHـــتـــعـــاقـــدة األخــرى
ومـــــتـــــواجــــــدا في الـــــدولــــــة األولى فـــــقـط من أجـل مـــــزاولـــــة
دراســـاتـه أو تـــكـــويــــنه واHـــدفــــوعـــة لـه لـــتـــغــــطـــيـــة نــــفـــقـــات
مـعـيـشـتـه أو دراسـاتـه أو تــكـويـنـهr ال تـخـضـع لـلـضـريـبــة
في تــلك الـــدولــةr شــريــطـــة أن تــتــأتى مـن مــصــادر واقــعــة

خـارج تلك الدولـة.
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اHاداHادّة ة 21
اHداخـيل األخرىاHداخـيل األخرى

1 - ال تـخضـع للـضريبــة عناصــر الـدخــل Hقــيم في
دولــة مـتعــاقـدة واHـتأتــية مـن أي جـهــة كـــانت والتي لم
تتنـاولهـا اHـواد السابقــة لهــذه االتفاقـيةr سـوى في هذه

الدولـة.
rــداخــــيلH2 - ال تــطـبــق أحــكــــام الــفــقـــرة (1) عـــلى ا
من غـير اHـداخـيل الـناجتـة عن األمالك الـعـقاريـةr كـما هي
معرّفـة في الفقرة (2) من اHادّة r(6) إذا كـان اHستفيد من
هـذه اHـداخيل مـقـيـما بـدولـة متـعـاقدة و�ـارس في الـدولة
اHـتــعـاقـدة األخــرى إمـا نــشـاط مـؤســسـةr بــواسـطـة مــنـشـأة
دائمة موجودة بـهاr أو يؤدي في تلك الدولة األخرى مهنة
مـسـتـقـلـة من خالل قـاعـدة ثـابـتـة مـوجـود فـيـهاr وكـان احلق
أو اHلك الـذي ينتج اHداخـيل مرتبـطا فعلـيا بتـلك اHنشأة
الــدائـمـة أو تــلك الـقــاعـدة الـثــابـتـةr تــطـبق في هــذه احلـالـة

أحكام اHادّة (7) أو اHادّة (14) حسبما يقتضيه احلـال.
r(2)(1) و Y3 - مــع عــــدم اإلخالل بـــأحـــكــــام الـــفـــقـــرتـــ
فـــإن الـــدخل الـــذي يـــحـــصل عـــلــيـه شــخـص مــقـــيم فـي دولــة
مـــتـــعـــاقـــدة مـن مـــصــــادر في الـــدولــــة اHـــتـــعـــاقـــدة األخــــرى
يــخـضــع أيــضـا لــلــضــريــبــة في الــدولـــة الــتي يــنــشــأ فــيــهـا

وطبقـا لقانون تلك الدولـة.

اHاداHادّة ة 22
الثـروةالثـروة

1 - إن الـثروة اHـكـونـة من األمالك الـعـقـاريـة اHـشار
إلـيــهـا في اHـادّة (6)  والـتي �ـلــكـهـا مــقـيم بـدولـة مــتـعـاقـدة
والواقـعة فـي الدولـة اHتـعاقـدة األخرىr تـخـضع للـضريـبة

في تلك الدولة األخرى.
2 - إنّ الــثـــروة اHــكــونــة من األمالك اHـــنــقــولــة الــتي
تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة
مـــتــــعـــاقـــدة في الــــدولـــة اHـــتـــعـــاقــــدة األخـــرىr أو من أمالك
مـنـقـولة تـعـود لـقاعـدة ثـابـتة �ـلـكـها مـقـيم بـدولة مـتـعـاقدة
في الــــدولـــة اHـــتــــعـــاقـــدة األخـــرى مـن أجل ¢ـــارســــة مـــهـــنـــة

مستقلةr تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.
3 - إن الــــثــــروة اHــــكــــونــــة من الــــســــفن والــــطــــائـــرات
اHـسـتــغـلـة في الـنـقل الـدولـي وكـذلك من األمالك اHـنـقـولـة
rاخملـصـصـــة السـتـغالل مـثــل هـــذه الـسـفــــن والـطــائــرات
ال تـخـضع لـلـضـريـبـة إالّ في الـدولـة اHـتـعـاقـدة الـتي يـوجـد

بها مقر اإلدارة الفعلي للمؤسسة.
4 - إن جـــمــيـع الــعـــنــاصـــر األخـــرى لــثـــروة مــقـــيم في

دولة متعاقدةr ال تخضع للضريبة إالّ في هذه الدولة.

اHاداHادّة ة 23
تفادي االزدواج الضريبيتفادي االزدواج الضريبي

1 - إذا كـان شـخص مقـيم في دولـة مـتعـاقـدة يـحصل
عـلى مـداخـيل أو �ـلك ثــروة تـكـون خـاضـعـة لـلـضـريـبـة في
الدولة اHتعاقدة األخرى طبقا ألحكام هذه االتفاقيةr تقوم

الدولة األولى �ا يأتي :
أ) خـصم من الــضـريـبـة الـتـي حتـصـلـهــا عـلى مـداخـيل
اHـقــيمr مـبـلـغــا مـسـاويـا لـلـضـريـبــة عـلى الـدخـل اHـدفـوعـة

rفي الدولـة األخـرى
ب) خــصـم من الــضــريــبــة الــتي حتــصّــلــهــا عــلى ثــروة
هـــذا اHـــقــــيمr مـــبـــلـــغـــا مـــســـاويـــا لـــلـــضـــريـــبـــة عـــلـى الـــثــروة

اHدفوعـة في الدولـة األخـرى.
غـيـر أن اHـبـلـغ اخملـصـوم في إحـدى احلـالـتـrY ال �ـكن
أن يــتــجــاوز مـــقــدارا من الــضـــريــبــة عــلـى الــدخـل أو عــلى
الثـروة احملسـوبة قـبل منح اخلـصم اHنـسوب إلى اHـداخيل
أو إلـى الــــثـــروةr الــــذي يــــخـــضـع إلى الــــضــــريـــبــــة في تــــلك

الدولـة األخـرىr حسب األحوال.
2 - طـبقـا ألحكـام الفـقرة (1) من هذه اHـادّةH rّا يـكون
الـدخــل الـنــاجم في دولــة متـعــاقـدة مـعفى من الـضــريـبـة
أو يــكـون خـاضــعـا لـلــضـريــبـة عـنــد اHـعـدل اخملــفض في هـذه
Yالـــدولــة لـــفــتـــرة زمـــنــيـــة مــحـــدودة طــبـــقــا ألحـــكــام قـــوانــ
االســـتــــثــــمـــار أو الــــتــــعــــديالت في هــــذه الــــدولـــةr حــــيث أن
الضريبة عـلى مثل هذا الدخل الذي كان مـعفيا أو خاضعا
لــلـضـريـبــة وفق اHـعـدل اخملــفض في هـذه الـدولــةr سـتـمـثـل
قــرضـــا عــلى ضـــريـــبـــة الــدخــل احملــصـل عـــلـــيه فـي الــدولـــة

التي يقيم بها اHستفيد اHالك لذلك الدخـل.
تـقوم السلطـات اخملتصة للـدولة اHتعاقـدة بالتشاور

بينها فيما يخص ®ط تطبيق أحكام هذه الفقرة.

اHاداHادّة ة 24
عدم التمييزعدم التمييز

1 - ال يـخـضع مـواطـنـو الـدولـة اHـتـعـاقـدة في الـدولة
rـــتــعـــاقــدة األخـــرى أليــة ضـــريـــبــة أو أي الـــتــزام ذي صـــلــةHا
يــــخــــتــــلـف أو يــــكــــون أكــــثــــر عـبءا مـن الــــضــــرائـب أو
االلــــــتـــــزامـــــات الــــتي يــــخــــضـع أو �ــــكن أن يــــخــــضع لــــهــــا
مــواطـــنــو هــذه الــدولــة األخــرىr والــذيـن يــوجــدون فـي
نفس الـوضعـيةr خـاصـة فـيمـا يتـعلق بـاإلقامـة. يطـبق هذا
احلــــكم كــــذلـكr بــــغض الــــنــــظــــر عن أحــــكــــام اHــــادّة r(1) عــــلى
Yفي دولـة مـتـعـاقـدة أو الـدولـت YـقـيـمـHاألشـخـاص غـيـر ا

.YتعاقدتHا
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rY2 - ال يـــخـــضـع غـــيــــر حـــامــــلي جــــنـــســــيـــة الــــدولـــتـــ
اHـــقــيــمـــY في دولــــة مــتــعــــاقــدة أليــــة ضــريــبـــة أو الــتـــزام
متـعـلّق بـهـا مغـايـر أو أكـثـر ثقال مـن الضـريـبـة الـتي �كن
أن يـخضع لـهـا مـواطنـو الـدولـة اHعـنـيـة الذين يـتـواجدون

في نفس الوضعــية.

3 - إنّ فـــرض الــــضـــريــــبـــة عـــلــى مـــنـــشــــأة دائـــمـــة
تــمــلــكــهــا مــؤســسـة دولــة مــتــعــاقــدة في الــدولـــة اHــتــعــاقـدة
األخـــرى سـوف ال يــتـم فـي هـذه الـدولــة األخـرى بــصـفـة
تـــــكــــــون أقـــل مـالءمــــــة مــن فــــــرض الـــــضــــــريــــــبــــــة عــــــلـى
مــــؤســــســــات تــــلك الــــدولــــة األخــــرى الــــتـي تــــمــــارس نــــفس
الـنـشـاطـات. ال يــمـكـن تـفـســيــر هـذا الـحـكـم عـلـى أنـه
يـجبر دولة متـعاقدة على منح اHـقيمY بالـدولة اHتعاقدة
األخـــــرى أي خـــــصـــــومــــات شـــــخــــصـــــيـــــة وتـــــخـــــفـــــيـــــفــــات

وتخفيضات ضريبية.

4 - فـــيـــمـــا عــدا احلـــالــــة الـــتي تـــطـــبق فـــيـــهــــا أحـــكـــام
الــفــقــــرة (1) مــن اHـادّة (9) أو الــفــقـــرة (6) من اHـادّة (11)
أو الـــــفـــــقـــــرة (4) من اHـــــادّة r(12) فـــــإن الـــــفـــــوائـــــدr األتـــــاوى
والــنــفـــقــات األخــرى اHــدفـــوعـــة من قـــبـل مــؤســســـة تــابــعــة
لـدولـة مــتـعـاقــدة إلى مـقــيم في الـدولــة اHـتـعــاقـدة األخــرى
ســــوف تـــكــــون قــــابـــلـــــة لـــلــــخـــصـم لـــغــــرض حتـــديــــد األربـــاح
اخلـاضـعــة لـلـضـريـبــة لـتـلك اHـؤسـســة حتت نـفس الـشـروط
كــمـــا لــو أنه تـم دفــعـــهــــا Hــقــــيـم لــلـــدولـــــة اHــذكــــورة أوالً.
نـــفس الـــشـيءH rّـــا يـــتـــعـــلـق األمـــر بـــديـــون مـــؤســـســـة دولـــة
rــتـــعـــاقـــدة األخــــرىHمــتــعـــــاقــدة جتــــاه مـــقــــيم بــالـــدولـــة ا
تـكــون قــابــلـة لـلــخــصـم لــتـحــديــد الــثـروة الــخــاضــعــة
لـلـضـريـــبـة لـهــذه الـمـؤسـســةr ضـمـن نـفـس الـشروط
وكـأنـّه تـم الــحـصــول عـلــيـهــا تـجــاه مــقـــيم فـي الدولـة

األولى.

5 - إن اHـــؤســـســــات الــــتـــابـــعـــــة لـــدولـــــة مـــتـــعـــــاقـــدة
والـتـي يـوجــد رأس مـالــهـا كــله أو بــعـضه مــلـكــا أو مـراقــبـا
بـــطــريــقـــة مــبــاشـــرة أو غــيـــر مــبــاشـــرةr من قــبـل مــقــيم أو
مـقـيـمـY فـي الـدولـة اHـتـعـاقــدة األخـرىr سـوف لن تـخـضع
rفي الـدولـة األولـى ألي ضـرائب أو أي الـتـزام مــتـعـلق بـهـا
تـختـلف أو تـكـون أكــثـر عبءا من تلك الـتي تـخضــع لـها
أو �ـكــن أن تـخــضــع لـهـــا اHـؤســســات األخــــرى اHـمــاثـلـــة

في الدولـة األولى.

6 - بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHادّة r(2) تـطـبق أحـكـام
هــذه الـــمــادّة عــلـى الـضــرائـبr مـهــمــا كــانت طــبــيــعــتــهـا أو

تسميتها.

اHاداHادّة ة 25
اإلجراءات الوديةاإلجراءات الودية

1 - إذا اعـــتــــبـــر شـــخص أن اإلجـــراءات اHـــتـــخـــذة من
YـتـعـاقـدتـHا Yطـرف دولـة مـتـعـاقـدة أو من طـرف الـدولـتـ
تـؤدي أو ســـوف تـؤدي إلى خـضـوعــه لـلـضـريـبـة بـشكــل
ال يــطـابق أحـكــام هـذه االتـفـاقـــيـةr �ـكن لـهr بــغض الـنـظــر
Yعن الــطـعـون الـتي يـنص عـلـيـهـا الـقـانـون الـداخـلي لـهـاتـ
الـدولــتـrY أن يـعـــرض حـــالـتــه عـلـى الـسـلـطـــــة اخملـتـصـــة
في الـــدولـــــة اHــتـــعــــاقــــدة الـــتي يـــقـــــيم بـــهــا أوr إذا كــــانت
r(24) ـادّةHاحلــالـــة تــنــطـبق عــلــيــهــا أحـكــام الــفــقـرة (1) من ا
عـلى الـسـلـطـة اخملـتـصـة في الـدولـة اHـتـعاقـدة الـتي يـحـمـل
جــنــســيـــتــهــا. يــجب عــرض احلــالـــة خالل ثالث ســنــوات من
تـــاريـخ اإلخـــطـــار األول بـــاإلجـــراء الـــذي أدّى إلى إخـــضـــاعه

للضريبة على نحو مخالف ألحكام هذه االتفاقية.

2 - إذا تـبـــY لـلـســلـطـــة اخملـتــصــة أن االعـتــراض لـه
مـــا يـبــرّرهr وإذا لم تــكــن قــــادرة بــذاتـهـــا عــلى الــتــوصــل
إلى حـلّ مـرض لـذلكr فـإنـهـا تـســعى إلى الـتـوصل لـلـفـصل
في احلـالـــة عن طـريق اتــفــاق ودّي مـع الـســلـطــة اخملــتـصــة
فـي الـدولـة اHــتـعــاقـدة األخــرىr وذلك بـقــصـد جتــنب فـرض
الـضـريـبـة اخملـالــفـة ألحـكـام هـذه االتـفـاقــيـة. يـطـبق االتـفـاق
مهمـا كانت اآلجـال اHنصـوص علـيها في الـقانـون الداخلي

للدولـة اHتعـاقدة.

Y3 - تــــســــعـى الــــســــلـــــطــــات اخملــــتــــصــــة فـي الــــدولــــتــــ
اHـتـعـــاقـدتــY مـن خـالل اتـفـــاق ودّي إلى حـلّ صــعــوبـــات
أو إزالـــة الـــشـــكـــوك الــتـي �ـــكن أن تـــنــشـــأ فـــيـــمـــا يـــتــعـــلّق
بـتـفـســيـر أو تـطـبـيق االتـفــاقـيـة. و�ـكـنــهـا كـذلك الـتـشـاور
إلزالــة االزدواج الــضـــريــبي فـي احلــاالت غــيـــر اHــنــصــوص

عليها في االتفاقية.

YتعـاقدتHا Y4 - �كن للـسلطـات اخملتـصة بالـدولتـ
االتـــصــــال مــبـــاشــــرة مــع بـــعــضــهــــا الــبــعـضr �ــا في ذلك
عــلى مـسـتــوى جلـنـــة مـشـتـركـــة مـتـكــونــة مــن سلـطـاتـها
أو ¢ــثـــلـــY عـــنــهـــاr لـــغـــرض الــتـــوصل إلـى اتـــفــاق �ـــفـــهــوم

الفقـرات السابقـة لهذه اHادة.

اHاداHادّة ة 26
تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات

YـتعـاقـدتHا Y1 - تـقوم الـسـلطـات اخملـتـصة لـلـدولتـ
بــتـــبـــادل اHــعـــلـــومــات الـــضـــروريــة لـــتـــطــبـــيق أحـــكـــام هــذه
االتـــفـــاقـــيـــة أو أحـــكـــام تـــشـــريـــعـــهـــمـــا الـــداخـــلـيr اHـــتـــعـــلـــقــة
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بــالـــضــرائب اHـــشــار إلـــيــهـــا في هــذه االتـــفــاقـــيــةr إذا كــــان
rــنــصـــوص عـــلــيه في هــذا الــتـشــريعHفـــرض الــضـــريـبـــة ا
غــيـر مــخــــالف لالتــفــاقــــيـة. كــمـــا أن تـبــــادل اHــعـلـــومـات
غـيـر مـقـيـد بـاHادة (1). وحتـفـظ اHـعـلـومـات احملــصل عــلـيـهـا
من طـــرف دولـــــة مـــتــعــــاقــــدة عـــلى أنـــهـــا ســــريـــــةr بــنـــفس
الــطـــريـقــــة الــتي حتــفظ بـهــا اHــعـلـــومــات احملــصــل عـلــيــهــا
�ـوجب الـتـشـريع الداخـلي لـتلك الـدولـةr بحـيث ال يـجوز
إبالغهــا إالّ لألشـخــاص أو السلطات (�ـا في ذلك احملــاكم
واألجهـزة اإلداريـة) اHـعـنـيـة بـفـرض أو حتــصـيل أو تـنـفـيذ
أو مالحـقـة أو الـفـصل في الـقـضــايـــا اHـتـعـلـقـة بـالضـرائب
اHـشار إليهـا في االتفاقيـة. وال يستعـمـل هؤالء األشخاص
أو الــــســـلـــطـــات هـــــذه اHـــعـــلـــومــــات إالّ Hـــثـل هـــذه األغـــراض
و�ـكـنـهم اإلدالء بـهـذه اHـعـلـومـات أثـنـاء اجلـلـسـات الـعـلـنـيـة

للمحاكمr أو عند إصـدار األحكــام.

2 - ال �ــكـنr بــأي حــال من األحــوالr تـــفــســيــر أحــكــام
الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة :

أ) بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر إداريـــة مـــخـــالـــفـــة لـــتـــشـــريـــعـــهـــا
وHــمــارســتــهــا اإلداريـة أو لــلــتــشــريـع واHــمــارســة اإلداريـة

rتعاقدة األخرىHعمول بهما في الدولة اHا

ب) بـتـقــد¦ مـعـلــومـات ال �ــكن احلـصـول عــلـيــهـا عـلى
أسـاس تـشـريعـهـا أو في إطـار ¢ارسـتـهـا اإلدارية اHـعـتادة
أو عــلـى أســاس الــتــشــريع أو اHــمــارســة اإلداريــة اHــعــتــادة

rتعاقدة األخرىHللدولة ا

ج) بــــتـــقــــد¦ مـــعــــلــــومـــات من شــــأنــــهـــا كــــشف أســـرار
rأو أسـلـــوب جتـــاري rجتــاريــــة أو صـنـاعــــيـة أو مـهــنـــيـة
أو مـعـلـومات يـعـتـبـر إفـشاؤهـا مـخـالـفـا لـلسـيـاسـة الـعـامـة

(النظـام العـام).

اHاداHادّة ة 27
اHساعدة في حتصيل الضرائباHساعدة في حتصيل الضرائب

1 - تـتفق الدولتـان اHتعاقـدتان على تقـد¦ اHساعدة
لـبعـضـهـمـا الـبـعض لـتـحـصـيل ديونـهـمـا اجلـبـائـيـة. ال تـقـيّد
هـذه اHـساعـدة من خالل اHـادتY (1) و(2). تـقـوم السـلـطات
اخملتصة للدولتY بـالتشاور فيما بينـها لتحديد كيفيات

تطبيق هذه اHادّة.

2 - يُـقـصـد بعـبـارة "دين جـبائي"r كـمـا هـو مسـتـعمل
في هــذه اHـادّة مـبـلغ مـســتـحق بـعـنــوان الـضـرائب من كـل
rYتـعاقدتHا Yطبيـعـة أو تسـمية احملصّـلة حلساب الـدولت

أقـسامـهـا السـيـاسيـة أو جـماعـاتهـا احملـليـةr حـيث أن فرض
الـــضــريـــبـــة اHـــوافــقـــة ال تـــكـــون عــلـى نــحـــو مـــخـــالف لـــهــذه
االتـفــاقــيـة أو لــكل أداة تــوجـد بــهـا الــدولــتـان اHــتــعـاقــدتـان
rالــغـــرامــات اإلداريـــة rــا فـي ذلك الــفــوائــد� rطــرفــا فــيــهــا
تـــكــــالـــيف الـــتــحـــصــــيـل أو االحــتـــفــــاظ اHـــتـــعــلـــقـــة بـــهـــذه

الضـرائب.
H - 3ّــــا يـــكـــون دين جـــبــــائي لـــدولـــة مـــتــــعـــاقـــدة قـــابال
للتحصيل طـبقا لقوانY هذه الدولة ومستحقا من طرف
شــــخصr فـي ذلك الــــتـــــاريخr ال يــــســــتـــــطــــيع طـــــبــــقــــا لــــهــــذه
الـقـوانـrY منـع حتصـيـلهr فـإن هـذا الـدين اجلـبـائيr بـطلب
من الـــســــلـــطــــات اخملـــتـــصــــة لـــهــــذه الـــدولــــةr يـــقـــبـل من أجل
حتـصـيـله من طـرف الــسـلـطـات اخملـتـصـة لـلـدولـة اHـتـعـاقـدة
األخرى. يحصّـل هـذا الدين اجلبائي من طرف هذه الدولة
األخـرى طبـقا ألحـكام الـتشـريع اHـطبق في مـجال حتـصيل
ضــرائــبـهــا كــمـا لــو كــان الـديـن اHـعــني ديــنـا جــبــائـيــا لــهـذه

الدولـة األخـرى.
H - 4ّا يــكـون الـديـن الــجبـائي لدولة مـتعاقـدة دينا
ال �ـكن لـهـذه الــدولـة طـبـقــا لـتـشـريـعــهـاr اتـخـاذ اإلجـراءات
rعـــلى هــذا الــدين rالـــتــحــفــظـــيــة من أجل ضــمـــان حتــصــيــله
بــطـــلب من الـــســلـــطــات اخملـــتــصـــة لــهــذه الـــدولــةr أن يـــقــبل
ألغـــراض اإلجـــراءات الـــتـــحــــفـــظـــيـــة من طـــرف الـــســـلـــطـــات
اخملتـصـة للـدولة اHـتـعاقـدة األخرى. يـجب عـلى هذه الـدولة
األخــرى اتـــخــاذ اإلجــراءاتr الــتـــحــفــظــيـــة جتــاه هــذا الــدين
اجلـبـائي طـبقـا ألحـكـام تشـريـعـها كـمـا لـو كان األمـر يـتـعلق
بــديـن جــبــائي لــهــذه الــدولــة األخــرى حــتى ولــوr في حلــظــة
تــطـبـيـق هـذه اإلجـراءات يــكـون الـدين اجلــبـائي غــيـر قـابل
لــلـــتــحــصــيل في الـــدولــة األولىr أو قــابال لــلـــتــحــصــيل من

طرف شخص له احلق في منع حتصيله.
5 - دون اإلخالل بـــأحــــكـــام الـــفــــقـــرتـــY (3) وr(4) فــــإن
آجــال الــتــقــادم واألولــويــة اHــطــبــقــة طــبــقــا لــتــشــريع دولــة
مـتـعـاقــدة عـلى دين جـبــائي عـلى أســاس طـبـيـعــته كـمـا هـو
عــلــيهr ال تــطــبق عــلى دين جــبــائي مــقــبــول من طــرف هـذه
rالــدولـــة ألغـــراض الــفــقــرة (3) أو (4). بــاإلضــافـــة إلى ذلك
فإن دينا جبـائيا مقبوال من طـرف دولة متعاقدة ألغراض
الـفـقــرة (3) أو (4) ال �ـكــن أن تـطـبق لـه أيــة أولـويـة في

هذه الدولة طبقا لتشريع الدولة اHتعاقدة األخرى.
6 - ال تــخــضع اإلجـراءات اHـتـعـلـقـة بـوجـود صالحـيـة
أو مـــبـــلـغ الـــديـن اجلـــبـــائـي لـــدولــــة مـــتــــعـــاقـــدةr لــــلـــمــــحـــاكم

والهيئات اإلدارية للدولة اHتعاقدة األخرى.
H - 7ا وفي أي وقت بعـد تقد¦ طـلب من طرف دولة
مــتـعـاقــدة طـبــقـا لـلــفـقـرة (3) أو (4) وقـبل أن تـقــوم الـدولـة
األخـرى بــتـحــصـيل وإرســال مــبـلغ الــدين اجلــبـائي اHــعـني

للدولة األولىr يتوقف الدين اجلبائي في التواجد :
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أ) في حـــالـــــة طـــلـب مـــقــــدم طـــبـــقــــا لـــلــــفـــقـــرة r(3) دين
جـبائي لـلدولـة األولى محـصل طبـقـا لـقوانـY هذه الـدولة
ومـــســــتــــحـق من الــــشـــخـصr الـــذي ال يــــســــتـــطــــيع فـي تـــلك

اللحظــةr طبقا لقوانY هذه الدولةr منع حتصيلهr أو
ب) فـي حـــالـــة طــلـب مـــقـــدم طـــبـــقـــا لـــلـــفـــقــرة r(4) دين
جـــــبــــائي لـــــلــــدولــــة األولـى جتــــاهـه �ــــكـن لــــلــــدولـــــةr طــــبــــقــــا
لـــتــــشــــريــــعـــهـــــاr اتـــخـــــاذ إجـــــراءات حتــــفـــظــــــيـــة لــــضـــمــــان
حتــصــيـلــهr تـشــعـر الــســلـطــات اخملــتـصــة في الــدولـة األولى
بــشـكل عــاجل بــهـذا األمــر لــلـســلــطـات اخملــتـصــة في الــدولـة
rبـاخـتـيــار الـدولـة األخـرى rوتــقـوم الـدولــة األولى rاألخـرى

بتعليق أو سحب طلبها.

8 - ال �كنr بأي حال مـن األحوالr تفسـير أحكام هذه
اHادّة على أنها تفرض على الدولة اHتعاقدة إلزامية :

أ) اتخـاذ تدابير إداريـة تكون مـخالفـة لتشـريعها أو
rتعاقدة األخرىHمارستها اإلدارية أو لتلك في الدولة اH
rب) اتخاذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام

جـ) تــــقــــد¦ اHـــســـاعــــدة إذا كـــانت الـــدولــــة اHـــتـــعـــاقـــدة
األخـــرى لم تـأخـــذ كــل اإلجــراءات اHـعــقـولـــة لـلــتـحـصـــيل
أو االحــتـــفـــاظr حـــسب احلـــالــــةr اHــتـــوفـــرة لـــتــشـــريـــعـــهــا أو

rارستهـا اإلداريـة¢
د) تـــــقــــد¦ اHــــســــاعــــدة فـي حــــالــــة مـــــا إذا كــــان الــــعبء
اإلداري الــنـاجت لـهــذه الـدولــة غـيـر مــتـنـاسـب بـشـكل واضح
بالنسبة لالمتيازات التي �كن احلصول عليها من طرف

الدولـة اHتعـاقدة األخـرى.

اHاداHادّة ة 28
أعضاء البعثات الدبلوماسية واHراكز القنصليةأعضاء البعثات الدبلوماسية واHراكز القنصلية

ال تـــــخـل أحـــــكـــــام هـــــذه االتـــــفـــــاقــــــيـــــة بـــــاالمـــــتـــــيـــــازات
الـــضــــريــــبـــيــــة الــــتي يــــســـتــــفــــيـــد بــــهــــا أعـــضــــاء الــــبـــعــــثـــات
الـدبلومـاسيـة واHراكز الـقنصـليـة �وجب الـقواعد الـعامة

للقانون الدولي أو �وجب أحكام اتفاقيات خاصة.

اHاداHادّة ة 29
الدخول حيالدخول حيّز التنفيذز التنفيذ

تــدخــل هــذه االتــفــاقــيــة حــيّــز الـــتــنــفــيــذ عــنــد تــبـــادل
وثــائق الـتـصـديقr وتـطـبق أحـكــام هـذه االتـفـاقـيـة في كـل

: YتعاقدتHا Yمن الدولت
أ) بــالـــنــســبـــة لــلــضـــرائب احملــصل عـــلــيــهـــا عن طــريق
االقتطاع عنـد اHنبعr على اHبالغ اHـعدّة للدفعr ابتداء من
أول يــنـــايــر مـن الــســـنــة اHـــدنـــيــة الـــتي تـــلي تــلـك الــتي ¨

rخاللها دخول االتفاقية حيّز التنفيذ

ب) بــــالـــــنــــســــبـــــة لــــلــــضـــــــرائب األخــــــرىr عــــلـى تــــلك
احملــصـلــة لــلـفـتــرات الـتي تــبـدأ من أول يــنـايـر من الــسـنـة
اHــدنــيــة الـتـي تـلي تــلك الــتي ¨ خاللــهــا دخــول االتـفــاقـــيـة

حيّز التنفـيذ.
اHاداHادّة ة 30

تعديل االتفاقيةتعديل االتفاقية
�ــكـن تــعـــديل هـــذه االتــفـــاقــيـــة بـــنــاء عـــلى طـــلب أحــد
الــــطــــرفــــY ومـــــوافــــقــــة الـــــطــــرف اآلخـــــر عــــبـــــر الــــقــــنــــوات
الدبلـوماسيـةr وتدخل هذه التـعديالت حيّز الـتنفيـذ طبقا

لإلجراءات الواردة باHادة 29 اHشار إليها أعاله.

اHاداHادّة ة 31
إنهاء االتفاقيةإنهاء االتفاقية

تبقى هذه االتفـاقية سارية اHفـعول خالل فترة غير
YــتــعـاقــدتـHا Yغـيــر أنه بــإمـكــان أي من الــدولــتـ rمــحــدّدة
rإنهـاء العمل بـاالتفـاقية كـتابـيا عبـر القـناة الدبـلومـاسية
خالل سـتـة (6) أشـهـر ضــمن كــل سـنـة مــدنـيـة بـعــد انـتـهـاء
فـتـرة خمس (5) سـنـواتr ابـتـداء من تـاريخ الـدخـول حـيّز

التنفيذr في هذه احلالةr ينتهي تطبيق االتفاقية :
أ) بــالـــنــســبـــة لــلــضـــرائب احملــصل عـــلــيــهـــا عن طــريق
االقتـطــاع عنـد اHنـبـعr عـلى اHبـالـغ اHعـدّة لـلدفـعr ابـتـداء
من أول يـنـايــر من الـسـنــة اHـدنــية الــتي تـلي تـلك الــتي

r خاللها إنهاء العمـل باالتفاقية ¨
ب) بــــالـــــنــــســــبـــــة لــــلــــضـــــــرائب األخــــــرىr عــــلـى تــــلك
احملــصـلــة لــلـفـتــرات الـتي تــبـدأ في أول يــنـايـر من الــسـنـة
اHــــدنـــــــيـــة الـــــتـي تــــلـي تــــلـك الــــتـي تــم خـاللـــهـــــــا إنــــهـــــاء

العمــل باالتفاقـية.

سـيــكـون الــتـاريـخ الـواجب أخــذه بـاحلــسـبــان حلـسـاب
األجـل هــــــو تـــــاريـخ تــــــلـــــقـي اإلنـــــهـــــــاء مـن طــــــرف الــــــدولــــــة

اHتعـاقدة األخـرى.

وإثـــبـــاتـــا Hـــا تـــقــدمr قـــام اHـــوقـــعـــان أدنـــاه اHـــفـــوضــان
قانونا لهذا الغرضr بالتوقيع على هذه االتفاقية.

حـــررت بـــاجلـــزائــــر يـــوم 11 ديـــســمـــبـــر ســـنـــة 2011
مـن نـســخـتـY أصـلــيـتـY بـالــلـغــة الـعــربـيـةr ولـكــل مـنـهـمـا

نفس احلجية القانونية.

عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن اجلمهورية اإلسالميةعن اجلمهورية اإلسالمية
اHوريتانيةاHوريتانية

حمادي ولد باب ولد حماديحمادي ولد باب ولد حمادي

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
والتعاونوالتعاون
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيــذي رقم مـرســوم تــنـفــيــذي رقم 15-338 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1437 ا اHــوافق Hــوافق 28 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة r2015 يـــحـــددr يـــحـــدد
شـروط وكـيـفـيـات اسـتـفــادة الوكـاالت الـعـقـارية منشـروط وكـيـفـيـات اسـتـفــادة الوكـاالت الـعـقـارية من
قروض بـتـخـفيض نـسـبـة الـفائـدة الكـتـساب وتـهـيـئةقروض بـتـخـفيض نـسـبـة الـفائـدة الكـتـساب وتـهـيـئة
األراضي �ـناطق اجلـنـوب والـهضــاب الـعـليــا اHـعـدةاألراضي �ـناطق اجلـنـوب والـهضــاب الـعـليــا اHـعـدة
إلعــادة التنـازل عنـها إلجناز سكـنات بصيـغة البناءإلعــادة التنـازل عنـها إلجناز سكـنات بصيـغة البناء

الذاتي.الذاتي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول

rاليةHبناء على تقريـر  وزيـر ا  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- وبــمـقــتــضـى الـقــانـون رقـم 12-12 الــمـؤرخ في
12 صـــــفـــــر عـــــام 1434 اHـــــوافق 26 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

والـمــتـضــمـن قـانــون الـمـالــيـة لــسـنـة r2013 ال ســيـمـا
rادة 54 منهHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2015 ال سـيــمـا اHـادة 93

rمنه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-485 اHؤرخ
في 3 ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة 2006
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 089-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنـدوق اخلــاص لــتــنــمــيـة

rتممHعدل واHا r"مناطق اجلنوب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-486 اHؤرخ
في 3 ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة 2006
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 116-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق اخلاص بـالـتـنـمـية

r"االقتصادية للهضاب العليا

rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 93 من الـقانون
رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع األول عـام 1436 اHـوافق 30
r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
يــهـدف هــذا اHـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفــيـات تــكـفل
اخلزيـنة بـنسب الـفـوائد اخملـفضـة على الـقروض اHـمنـوحة
من طـرف الــبـنـوك واHــؤسـسـات اHـالــيـة لـفــائـدة الـوكـاالت
الــعــقـاريــة Hــنــاطق اجلــنــوب والــهــضــاب الــعــلــيــا واHــوجــهـة
الكـتــسـاب وتــهـيــئـة األراضي اHــعـدة إلعــادة الـتــنـازل عــنـهـا

إلجناز سكنات بصيغة البناء الذاتي.

اHادة اHادة 2 :   :  حتدد نـسبة تـخفيـض الفائـدة اHطبـقة على
القـروض اHـذكورة في اHـادة األولى أعالهr اHتـكفل بـها من

طرف اخلزينـة بـ 2 %.

اHادة اHادة 3 :  : تـقيد مبـالغ تمويل نـسب تخفـيض الفوائد
اHــطـالب بــهــا من طـرف الــبـنــوك واHــؤسـســات اHـالــيـة في
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 062-302 الــذي عــنــوانه

"تخفيض نسب الفوائد".

اHــادة اHــادة 4 :  : الــــجــــمـــاعـــات احملـــلـــيــة اHـــعـــنـــيـــة بـــامـــتـــيــاز
تـخـفــيض نـسب الـفـوائـدr مــوضـوع هـذا اHـرسـومr هي تـلك
اHـــحـــددة �ـــوجب اHــرســومــY الــتـــنــفــيــذيــY رقم 485-06
ورقم 06-486 اHـؤرخY في 3 ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق

23 ديسمبر سنة 2006 واHذكورين أعاله.

اHادة اHادة 5 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة r2011 ال سيـما اHادتان 73

rو75 منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 14- 10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة r2015 ال سـيـمـا اHـادة 109

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-18  اHؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يـحـدد كــيـفـيـات  تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم
092-302 الـــذي عــــنـــوانه "الــــصـــنـــدوق الــــوطـــني لــــتـــرقـــيـــة

r"الفنون واآلداب وتطويرها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-90 اHـؤرخ
في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 الـذي يــحـدد كـيــفـيــات  تـسـيــيـر حـســاب الـتــخـصـيص

اخلـاص رقم 014-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق تـنـمـيـة الفن
r"السينمائي وتقنياته وصناعته

- وبــمـــقـــتــضــى الــمـــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 91-12
الـــــمـــــؤرخ فـي 6 ربـــــيـع الـــــثــــانــي عــــام 1433 اHــــوافق 28
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيــات مـــنح اإلعـــانــة
الـــعــمـــومــيـــة لــلـســيـنــمــا وكـيــفـيــات إنــشـاء جلــنـة الــقـراءة
وإعـــانــة الــســـيــنــمـــا وتــشــكـــيــلـــتــهــا وتـــنــظــيـــمــهــا وســـيــرهــا

rوجتديدها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-115 اHؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 11 مـــارس ســـنـــة
2012 واHـتــعـلق بــالـلــجــنـة اHــتـخــصـصــة في إعـانــة الـفــنـون

واآلداب بعنـوان حساب التـخصيص اخلاص رقم 302-092
الذي عنوانه "الصـندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب

r"وتطويرها

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسـم ما  يأتــي :يرسـم ما  يأتــي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 109 من
الـــقـــانـــون رقم 14-10 اHــؤرخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1436
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-339 مـؤرخ  مـؤرخ  في  في 16 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1437 ا اHــوافق Hــوافق 28 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2015  يـــحــدديـــحــدد
كــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقمكــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم
014-302 الـــــــذي عـــــــنــــــوانه "الـــــــصــــــنــــــدوق الـــــــوطــــــني الـــــــذي عـــــــنــــــوانه "الـــــــصــــــنــــــدوق الـــــــوطــــــني

لـــــــتـــــــطــــــــويـــــــر الــــــفــن والـــــــتـــــــقـــــــنــــــيـــــــة والـــــــصـــــــنـــــــاعــــــةلـــــــتـــــــطــــــــويـــــــر الــــــفــن والـــــــتـــــــقـــــــنــــــيـــــــة والـــــــصـــــــنـــــــاعــــــة
السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريـر اHــشــتــرك بـY وزيــر اHــالــيـة

 rووزيــر الثقافــة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 85 -3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1998 ال سـيــمـا اHـادة 90

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
rتممHعـدّل واHا r2000 ـتضـمـن قــانـون الـمــالية لـسنةHوا

rادة 89 منهHال سيما ا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

rادة 85 منهHال سيما ا r2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2010 ال سـيــمـا اHـادة 65

rمنه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2010 ال سـيــمـا اHـادة 63

rمنه
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لــســنــة r2015 يــهـــدف هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد كـــيــفـــيــات
تـســيـيــر حـســاب الــتـخــصـيـص الــخـاص رقـم 302-014
الـــــذي عــــنـــــوانـه "الــــصــــنــــدوق الــــوطــــنـي لــــتــــطــــويــــر الــــفن
والـتقـنيـة والصـناعـة السيـنمـاتوغـرافيـة وترقـية الـفنون

واآلداب".

اHادةاHادة 2 : :  يفـتح في كتـابات أمـY اخلزيـنة الـرئيسي
حـساب الـتـخصــيص الــخـاص رقم 014-302 الـذي عنوانه
" الـصنـدوق الـوطني لـتـطويـر الـفن والتـقـنيـة والـصنـاعة

السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب ".

اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر
اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 3 : :  يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-092
الذي عنوانه "الصـندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب

 r"وتطويرها

- عـــائــد األتــاوى اHـــطــبـــقــة عــلـى تــذاكــر الـــدخــول إلى
Yنشأة لفائـدة الصندوق �وجب قوانHقاعات السينـما ا

rاليةHا

- عــائــد الـرســوم احملــصــلـة لــدى تــســلـيم الــتــأشــيـرات
والـــرخص اHـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي الــتـــشــريـع والــتـــنـــظــيم

rعمول بهماHا

- عـــــائـــــد رسـم نــــســــــبـــــتـه 0,5 % عـــــلى رقـــم أعـــــمـــــال
متـعـاملــي الهـاتـف الـنقــال اHـنشــأ �ـوجـب اHـادة 85 مــن
األمـــر رقـم 09-01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق
22 يولـيو سـنة 2009 واHـتضـمن قـانون اHـالـية الـتـكمـيلي

r2009 لسنة

- عـــائــــد رسم اإلشــــهــــار اHــــطـــبـق عـــلـى رقم األعــــمـــال
احملــقق في إطــار الـنــشـاط اإلشـهــاري اHـنــصـوص عــلـيه في
اHـادة 63 من األمـر رقم 10-01 اHـؤرخ في 16 رمـضـان عام
1431 اHــــوافق 26 غــــشت ســــنــــة 2010 واHــــتــــضـــمـن قــــانـــون

r2010 الية التكميلي لسنةHا

rمنوحة سابقاHتسديد القروض ا -

rإعانات ميزانية الدولة واجلماعات احمللية -

rوارد األخرىHساهمات أو اHجميع ا -

- الهبات والوصايا. 

في باب النفقات :في باب النفقات :
- إعــانــات الـــدولــة لإلنـــتــاج الــســـيــنــمــائـي وتــوزيــعه

rواستغالله وجتهيزه
- إعــــــانـــــات الــــــدولــــــة لـــــتــــــرقــــــيـــــة الــــــفــــــنـــــون واآلداب

rوتطويرها
- مـخصصات لـلمؤسـسات حتت الوصـاية �قرر من
الــوزيــر اHــكــلف بــالــثــقـــافــةr بــعــنــوان الــنــفــقــات اHــتــصــلــة
بـالعمـليات اHـعهودة إلـيهـا طبقـا لدفتـري الشروط الـعامة

اHلحقY بهذا اHرسوم.

حتـدد قـائمـة اإليـرادات والـنـفـقات اHـقـتـطـعـة من هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــY الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالثقافة.

اHــادة اHــادة 4 : : حتـــدد كــيــفـــيــات مــتــابـــعــة وتــقــيـــيم حــســاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 014-302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه "
الـصــنـدوق الـوطـني لـتـطــويـر الـفن والـتـقــنـيـة والـصـنـاعـة
الــســيــنــمــاتــوغــرافــيــة وتــرقــيــة الــفــنــون واآلداب"r بــقــرار
مـشــتــرك بــY الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالثقافة.

اHادة اHادة 5 :  : تلغى أحكـام اHرسوم التـنفيذي رقم 18-12
اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
الذي يـحـدد كـيفـيـات  تـسيـيـر حـسـاب التـخـصـيص اخلاص
رقم  092-302 الـذي عنـوانه "الـصـنـدوق الوطـني لـتـرقـية
الـــفــــنــــون واآلداب وتــــطــــويــــرهـــا"r وكــــذا أحــــكــــام اHــــرســـوم
التنفيذي رقم 12-90 اHؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433
اHــــوافق 28 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 الــــذي يــــحـــدد كــــيـــفــــيـــات
تــسـيــيــر حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 014-302 الـذي
عــنـوانـه "صــنـدوق تــنــمــيــة الــفن الــســيــنــمــائي وتــقــنـيــاته

وصناعته".

Yغـــيــــر أن الـــنـــصـــوص الـــتــــطـــبـــيـــقـــيــــة لـــلـــمـــرســـومـــ
الـتــنــفــيــذيــY اHـذكــورين أعـالهr وكـذا اإلطــار الــتــنــظـيــمي
اHــؤطـــر لــكـــيــفـــيــات مــنـح اإلعــانـــة الــعـــمــومــيـــة لــلـــســيـــنــمــا
ولـلـفـنـون واآلدابr  تـبقى سـاريـة اHـفـعـول إلى غـاية وضع

الترتيب اجلديد. 

اHــادة اHــادة 6 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحق األولاHلحق األول

دفتر الشروط  العامة  الذي يحدد مسؤوليات وحقوقدفتر الشروط  العامة  الذي يحدد مسؤوليات وحقوق
وواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتتوواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتت
وصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العملياتوصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات

اHعهودة إليها في مجال تطوير الصناعةاHعهودة إليها في مجال تطوير الصناعة
السينماتوغرافيةالسينماتوغرافية

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 75 من الـقانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديسـمبر سنة 2010 واHذكور أعالهr يـهدف دفتـر الشروط
هــذا إلى حتـديــد مــسـؤولــيـات وحــقــوق وواجـبــات الـوزارة
اHـكـلـفـة بـالـثـقـافـة واHـؤسسـات حتـت وصـايـتـهـا اHـسـتـفـيدة
من مـخـصص إلجنـاز الـعـمـلـيـات اHـعـهـودة إلـيـهـا في مـجال
تـطوير الصنـاعة السينمـاتوغرافيةr خـارج مخطط أعباء

اHؤسسة. 

اHادة اHادة 2 : : تمنح اخملصـصات للمؤسسات حتت وصاية
الــوزارة اHـــكــلــفــة بـــالــثــقـــافــةr �ــقـــرر من الــوزيـــر اHــكــلف

بالثقافة إلجناز العمليات اآلتية :
rإنتاج أفالم سينمائية -

rشترك ألفالم سينمائيةHاإلنتاج ا -
- كتـابـة سـيـنـاريـوهات األفـالم الطـويـلـة والـقـصـيرة

rوإعادة كتابتها
rتوزيع األفالم السينمائية -

rاستغالل األفالم السينمائية -
- حــفـظ الــتــراث الــفــيـــلــمي بــالــرقـــمــنــة و/أو ســحب

rالنسخ
rترقية األفالم السينمائية -

- إجنــــاز مـــــنـــــشــــآت ســـــيــــنـــــمـــــائــــيـــــة أو إصالحـــــهــــا أو
rحتسينها

- عصرنـة جتهيـزات الهياكل الـسينـمائية وتـقنيات
 rالسينما

- تنظيم ورشـات وإقامات للتـكوين في جميع مهن
rالسينما

- اقــــتـــنــــاء حـــقــــوق تـــوزيـع األفالم واســـتــــغاللــــهـــا في
اجلزائر وفي اخلارج.

حتدد قائمـة اHؤسسات حتت وصايـة الوزارة اHكلفة
بـالـثـقـافـة الـتي �ـكـنـهـا االسـتـفـادة من مـخـصـصـات بـقـرار

من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 3 : : يـحـدد مـقــرر الـوزيـر الـمـكـلــف بالثقافة
ما يأتي :

rبلغ اخملصصHا -
rالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

rستفيدةHؤسسة حتت الوصاية اHا -
- نـــســبـــة مـــصـــاريف الـــتـــســـيــيـــر والـــتي ال �ـــكن أن

تفوق 10 % من قيمة اخملصص.

Yــادة 4 : يــتـــبع كل مـــخــصص بــإبـــرام اتــفــاقـــيــة بــHــادة اHا
الـــوزارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــثـــقــافـــة واHـــؤســـســة حتت الـــوصـــايــة
اHــســتـــفــيــدة مـن اخملــصصr حتــدد كـــيــفــيــات مـــنح اخملــصص

واستعماله.

Yـــبـــرمـــة بــH5 : : يـــجب أن تـــبـــيّـن االتـــفـــاقـــيـــة ا اHــادة اHــادة 
الـــوزارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــثـــقــافـــة واHـــؤســـســة حتت الـــوصـــايــة

اHستفيدة من اخملصصr على اخلصوص ما يأتي : 
rالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

rآجال اإلجناز -
rكيفيات وشروط استعمال اخملصص  -

- احلـاالت اHـتعـلـقة بـسـحب أو تعـلـيق اخملصص و/أو
rفسخ االتفاقية

- جـــمـــيع الــبـــنـــود األخـــرى الــتـي من شـــأنــهـــا ضـــمــان
حتقيق هدف االتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل.

كــمــا تـوضح االتــفــاقــيـة في حــالــة اإلنـتــاج أو اإلنــتـاج
اHشترك ألفالم سينمائيةr ما يأتي :

rلكية على العمل والسيناريوHحقوق ا -
- شروط ترقية العمل واستغالله.

6 :  : تــخــضع األفالم الــســيــنــمــائــيــة اHــنــتــجــة أو اHـادة اHـادة 
اHـنتـجـة بـاالشتـراك وكـذا سـينـاريـوهات األفـالم الطـويـلة
والـــقــصــيـــرة الــتي كـــتــبت أو أعـــيــدت كــتـــابــتـــهــا في إطــار
مخصصr كمـا هو منصوص عليه في اHطات 1 و2 و3 من
اHـادة 2 أعالهr  لـرأي  جلــنـة الـقــراءة اHـنــصـوص عـلــيـهـا في
اHــــادة 31 من الــــقـــــانــــون رقم 11-03 اHـــــؤرخ في 14 ربـــــيع
األول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واHــتــعـلق

بالسينما.

اHـادة اHـادة 7 :  :  يــجب أن تـســهـر اHــؤسـســة حتت الـوصــايـة
اHــــســــتــــفــــيــــدة مـن اخملــــصص عــــلى حــــفـظ حــــقــــوق اHــــلــــكــــيـــة
الــعـمــومـيـة بــالـنــسـبـة لــلـمـســاهـمــة الـعـمــومـيـة فـي تـمـويل

العملية أو العمليات.
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كـمـا تـسـهــر عـلى احـتـرام الــتـشـريع اHـتــعـلق بـحـقـوق
اHؤلف واحلقوق اجملاورة.

8 : يــجب أن تــســهــر اHــؤســســة حتت الــوصــايــة اHـادة اHـادة 
اHــســتــفــيــدة من اخملــصص عــلى مــوافــقــة الــوزارة  اHــكــلــفـة

بالثقافة على كيفيات استعمال اخملصص.

اHادة اHادة 9 : :  يجب أن تتـحصل اHؤسسـة حتت الوصاية
اHــســتـــفــيــدة من اخملــصـص عــلى مــوافــقـــة الــوزارة اHــكــلــفــة
بـالثـقـافة عـلى كل تعـديل قد يـخص الـعمـليـة أو العـملـيات

التي منح اخملصص من أجلها.

فـي حــــالـــــة اإلنــــتــــاج أو اإلنـــــتــــاج اHـــــشــــتـــــرك لــــفـــــيــــلم
سـيـنــمـائيr يـجب احلـصــول عـلى مـوافـقــة الـوزارة اHـكـلـفـة

بالثقافةr السيماr فيما يخص :
- اقـــــتـــــنــــاء حـــــقـــــوق ســـــيـــــنـــــاريـــــو أصــــلـي أو حـــــقــــوق

rاالقتباس األدبي لعمل منشور
rمنتج مفوض Yتعي -

- إبـــرام جــــمـــيــع االتـــفــــاقـــات أو الــــعـــقــــود مـع كـل
شـــركـــة وطـــنــــيـــة أو أجـــنــــبـــيـــة تـــتــــدخل بـــعــــنـــوان اإلنـــتـــاج

اHشترك.

اHــادة اHــادة 10 : في حـــالـــة اإلنـــتـــاج أو اإلنـــتـــاج اHـــشـــتــرك
ألفالم سينمائـيةr يجب أن تسهر اHؤسسة حتت الوصاية
rمـنـوحةHسـتـفـيدة من اخملـصص عـلى أن تـوجه األمـوال اHا
جــزئـيـا أو كــلـيــاr لـتـســويـة الـنــفـقــات اHـرتـبــطـة بــاHـنـاصب

اآلتية :

rاإلخراج -

rتصلة بالتمثيلHرتبات اHاألجور وا -

rأجور ومرتبات الفريق التقني -

- مصاريف األستـوديو والتقـاط الصور واHؤثرات
اخلــاصــة وتـــأجــيــر اHــعـــدات الــتــقــنــيـــة اخملــتــلــفـــة اHــرتــبــطــة

rباإلنتاج أو �ا بعد اإلنتاج

rمصاريف ما بعد اإلنتاج -

- مصاريف الترقية.

اHــادة اHــادة 11 :  :  في حـــالــة اإلنـــتــاج أو اإلنـــتـــاج اHــشـــتــرك
ألفـالم ســـيــــنــــمــــائــــيــــةr يـــجـب أن تــــعــــرض اHـــؤســــســــة حتت
الــوصـايــة اHــســتـفــيــدة من اخملــصص عــلى الــوزارة اHـكــلــفـة
بــالـثــقـافــة نـســخـة من عــمل الــفـيــلم قـبل اHــزجr لـلــمـوافــقـة

عليه.

اHـادة اHـادة 12 : : يـجب أن تـســهـر اHــؤسـسـة حتت الــوصـايـة
اHسـتـفيـدة من اخملـصصr في حـالة اإلنـتـاج اHشـتـركr على

ما يأتي :

- أن يــكـــون اخــتــيــار جـــنــاح عــرض الــفـــيــلم مــوضــوع
rمنتج أو منتجي الفيلم Yاتفاق بينها وب

- أن يــكـــون اســتــغـالل الــفـــيــلم أيّـــا كــانت دعـــائــمه أو
Yمـوضـوع اتــفـاق بـيــنـهـا وبـ rالـتـراب الـذي يــعـرض عـلــيه

 rYنتجHنتج أو اHا

- أن تعـكس اإليرادات إسـهامـها في مـيزانـية الفـيلم
بعنوان اخملصص.

13 : : تـــلــــزم اHـــؤســـســــة حتت الـــوصــــايـــة بـــوضع اHــادة اHــادة 
اHبـالغ اHـمـنـوحـةr بـعـنـوان اخملـصـصـاتr في حـساب يـوجه

فقط للمخصصات.

اHـادةاHـادة  14 : : تـلـزم اHـؤسـسـة حتت الـوصايـة اHـسـتـفـيدة
من اخملــــصص بــــإرســــال الـــوثــــائق واHــــعـــلــــومـــات لــــلـــوزارة
اHـكـلـفة بـالـثـقـافة لـلـتـحـقق من أن األمـوال اHمـنـوحـة قد ¨

استعمالها طبقا لوجهتها.

اHـادة اHـادة 15 : : تـلـزم اHـؤسـسـة حتت الـوصايـة اHـسـتـفـيدة
من اخملـــصص بـــتـــقـــد¦r في كل مـــرحـــلــة مـن مــراحـل إجنــاز
الـعـمــلـيـة أو الـعـمــلـيـات اHـعـهــودة إلـيـهـاr حـصــائل مـرحـلـيـة

للوزارة اHكلفة بالثقافة.

كـما تلزم بتـقد¦ حصيـلة حول استعـمال اخملصصات
لـلوزيـر اHـكـلف بـالثـقـافـة في الـثالثة (3) أشهـر الـتي تلي

اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.

16 :  : في حـــــالـــــة عـــــدم احـــــتـــــرام أحـــــكـــــام دفـــــتــــر اHــــادة اHــــادة 
الــشــروط هــذاr تـتــخــذ الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة جـمــيع
الـتـدابيـر الـضـروريـة للـمـحـافظـة عـلى األمـوال العـمـومـية

بعنوان اخملصص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني

دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوقدفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق
وواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتتوواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتت
وصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العملياتوصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات
اHعهودة إليها في مجال ترقية الفنون واآلداباHعهودة إليها في مجال ترقية الفنون واآلداب

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 73 من الـقـانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديسـمبر سنة 2010 واHذكور أعالهr يـهدف دفتـر الشروط
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هــذا إلى حتـديــد مــسـؤولــيـات وحــقــوق وواجـبــات الـوزارة
اHـكـلـفـة بـالـثـقـافـة واHـؤسسـات حتـت وصـايـتـهـا اHـسـتـفـيدة
من مـخـصص إلجنـاز الـعـمـلـيـات اHـعـهـودة إلـيـهـا في مـجال

ترقية الفنون واآلدابr خارج مخطط أعباء اHؤسسة. 

اHــــادة اHــــادة 2 :  :  تــــمـــنـح اخملـــصــــصـــات لــــلـــمــــؤســــســـات حتت
وصــايـــة الــوزارة اHـــكـــلــفـــة بــالـــثـــقــافـــة �ــقـــرر من الـــوزيــر

اHكلف بالثقافةr للقيام �ا يأتي :

- إجنـاز عمـليـات  طبـاعـة ونشـر الكـتب وغيـرها من
rالنشريات

- إجنــــاز عـــمــــلـــيــــات  تــــرقـــيــــة الـــكــــتب وغــــيــــرهـــا من
rالنشريات

rإجناز ترجمات ألعمال أدبية -

- نــــشـــر وطـــبــــاعـــة وتـــرقــــيـــة الــــنـــشـــريــــات الـــدوريـــة
اخملتصة في اجملاالت األدبـية والفنية والـنشريات اHوجهة

rرسومةHللشباب والشرائط ا

- إجنــاز عـــمــلــيـــات إنــتــاج وتـــوزيع وتــرقــيـــة أعــمــال
rفنية باستثناء األعمال السينمائية

rوسيقية واإليقاعيةHتسجيل األغاني واألعمال ا -

- تـــــنــــظــــيم ورشـــــات وإقــــامــــات في جـــــمــــيع األنــــواع
rاألدبية والفنية

- شـراء حـقـوق الـنـشـر والـتـرجـمـة في اجلـزائـر وفي
rاخلارج

- تــــكــــر¦ وإحـــيــــاء ذكـــرى الــــشـــخــــصـــيــــات واألحـــداث
األدبية والفنية. 

حتدد قائمـة اHؤسسات حتت وصايـة الوزارة اHكلفة
بـالـثـقـافـة الـتي �ـكـنـهـا االسـتـفـادة مـن اخملـصـصـاتr بـقرار

من الوزير اHكلف بالثقافة. 

اHــادة اHــادة 3 :   :  يـــحــدد مـــقــرر الـــوزيــر اHـــكــلف بـــالــثـــقــافــة
اHــــــبـــــلـغ اخملـــــصـص وهـــــدفـه واHـــــؤســــــســـــة حتـت الــــــوصـــــايـــــة
اHــســتــفــيــدة مــنه وكــذا مــصــاريف الــتــســيــيــر الـتـي تــعـود

عليها والتي ال �كن أن تفوق 10 % من قيمة اخملصص.

4 : : يــجب أن تــســهــر اHــؤســســة حتت الــوصــايـة اHـادة اHـادة 
rمـنـوحةHسـتـفـيدة من اخملـصص عـلى أن تـوجه األمـوال اHا

كليا إلجناز العمليات اHعهودة إليها.

5 : يــجب أن تــســهــر اHــؤســســة حتت الــوصــايـة اHـادة اHـادة 
اHــســتـــفــيــدة من اخملــصـص عــلى مــوافــقـــة الــوزارة اHــكــلــفــة

بالثقافة على كيفيات استعمال اخملصص.

اHـادة اHـادة 6 :  :  يـجـب أن تـســهــر اHـؤســسـة حتـت الـوصــايـة
اHـسـتفـيـدة من اخملصص عـلى احملـافظـة عـلى حقـوق اHـلكـية
rمـولة �ـخصصHالعـمومـية لإلنـتاجـات الفـنيـة واألدبيـة ا
وكـــذا عـــلى احـــتـــرام الــتـــشـــريع اHـــتــعـــلق بـــحـــقـــوق اHــؤلف

واحلقوق اجملاورة.

7 : تـتبع مـقـررات اخملصـصـات بإبـرام اتـفاقـية اHادة اHادة 
بـY  الـوزارة اHـكـلـفـة بالـثـقـافـة واHـؤسـسـة حتت الـوصـاية
اHــــســـتــــفـــيــــدة من اخملــــصصr حتــــدد كـــيــــفــــيـــات اســــتـــعــــمـــال

اخملصصات. 

اHـادة اHـادة 8 :  : يـجـب أن حتـدد االتـفـاقـيـة حـقـوق وواجـبـات
كل طرف.

ويجب أن توضح r خصوصاr ما يأتي : 

rالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

rآجال اإلجناز -

- احلـاالت اHـتعـلـقة بـسـحب أو تعـلـيق اخملصص و/أو
rفسخ االتفاقية

- جـــمـــيع الــبـــنـــود األخـــرى الــتـي من شـــأنــهـــا ضـــمــان
حتقيق هدف االتفاقية وحفظ حقوق الدولة.

الـــمـــادة الـــمـــادة 9 :  : تـــلـــزم الـــمـــؤســـســـة تـــحـت الـــوصـــايـــة
الـــمــســـتـــفـــيـــدة مـن الــمـــخــــصـصr بـــإرســـال الـــوثــائـق
واHــعــلــومـات لــلــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة لـتــمــكــيــنـهــا من
الـــتـــحـــقـق مـن أن األمــوال اHــمــنــوحــة قــد ¨ اســتــعــمــالــهـا

طبقا لوجهتها.

الـــــــمـــــــادة الـــــــمـــــــادة 10 : : تــــــلــــــزم اHــــــؤســــــســــــة حتت الــــــوصــــــايــــــة
rــمــنــوحــةHــبــالـغ اHالــــمـــســـتـــفــــيـــدة من اخملــصص بـــوضع ا
بـــعـــنــوان اخملـــصــصـــاتr في حـــســـاب خــاص يـــخــصـص فــقط

للمخصصات.

11 :  : تــــــلــــــزم الــــــمـــــؤســـــســــــة حتـت الـــــوصـــــايــــة اHـــــادة اHـــــادة 
اHـسـتـفيـدة من اخملـصصr بـتـقـد¦ حـصـيـلـة حـول اسـتـعـمال
اخملصصات للـوزير اHكلف بالـثقافة في الثالثة (3) أشهر
الـتي تـلـي اخـتـتـام العـمـلـيـة  أو الـعـمـلـيـات وفي نـهـايـة كل

سنة.

12 : : في حـــــالـــــة عـــــدم احـــــتـــــرام أحـــــكـــــام دفـــــتــــر اHــــادة اHــــادة 
الــشــروط هــذاr تـتــخــذ الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة جـمــيع
الـتـدابيـر الـضـروريـة للـمـحـافظـة عـلى األمـوال العـمـومـية

بعنوان اخملصص.
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-340 مـؤر مـؤرّخ  في خ  في 16 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1437 ا اHــوافق Hــوافق 28 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة r2015 يــتــعــلق يــتــعــلق
بـعدم اجلمع بـY اHسـؤوليـة بـعدم اجلمع بـY اHسـؤوليـة التـنفيـذية واالنـتخـابيةالتـنفيـذية واالنـتخـابية
واHـــــســــــؤولــــــيــــــة اإلداريـــــة في هـــــيـــــاكــل الـــــتـــــنـــــظـــــيمواHـــــســــــؤولــــــيــــــة اإلداريـــــة في هـــــيـــــاكــل الـــــتـــــنـــــظـــــيم

.Yوالتنشيط الرياضي.Yوالتنشيط الرياضي
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير  وزير الشباب والرياضة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
rبتـنـظـيـم األنـشــطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـيـة وتطويرها

rادة 62 منهHال سيما ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 227-90
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واHؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةr اHعدل
rتممHوا

- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 214-06
اHـؤرخ في 22 جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق 18 يـونـيو
ســـــنــــة 2006 واHــــتـــــعـــــلق بـــــعـــــدم اجلــــمـع بـــــY اHــــســـــؤولـــــيــــة
االنــتــخــابــيــة واHــســؤولــيــة اإلداريــة في هــيــاكل الــتــنــظــيم

rYوالتنشيط الرياضي

- و�ـــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقـم 345-06
اHؤرخ في 5 رمـضان عام 1427 اHوافق 28 سبـتمبـر سنة
2006 الـــذي يـــحـــدد قــــواعـــد تـــنـــظــــيم مـــديـــريــــات الـــشـــبـــاب

rوالرياضة للوالية وسيرها

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 04-08
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHــنــتــمــY لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
rالعمومية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-330 اHؤرخ
في 4 صـفر عام 1436 اHوافق 27 نوفـمبـر سنة 2014 الذي
يـحــدد كـيـفــيـات تــنـظــيم االحتـاديــات الـريــاضـيــة الـوطــنـيـة

rوسيرها وكذا قانونها األساسي النموذجي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-74 اHـؤرخ
في 26 ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة
2015 الـذي يـحـدد األحـكـام والـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي

rطبق على النادي الرياضي الهاويHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-140 اHؤرخ
في 8 شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق 27 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015
واHتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية داخل بـعض الواليات

rرتبطة بهاHوحتديد القواعد اخلاصة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-141 اHؤرخ
في 9 شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015

rقاطعة اإلدارية وسيرهاHتضمن تنظيم اHوا

 rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى حتـديد حاالت
عـدم اجلـمع بـY اHـسـؤولـيـة الـتـنـفـيـذيـة واالنـتـخـابـيـة عـلى
اHـــســـتـــويـــY الـــوطــــني واحملـــلي ضــــمن هـــيـــاكـل الـــتـــنـــظـــيم
والـتنشيط الـرياضيـY من جهةr واHسـؤولية اإلدارية في
مؤسسـات الدولة الـتابعة لـلقطـاع اHكلف بالـرياضة التي
تـخــول صاحـبهــا سلـطــة القــرار من جهـــة أخـرىr تطـبيـقا
ألحــكــــام اHـادة 62 من  الــقــانـون رقم 13-05 اHـؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق

بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

اHــادة اHــادة 2 :  : تــطـــبق أحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم عـــلى هـــيــاكل
التنظيم والتنشيط الرياضيY اآلتية :
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rاالحتاديات الرياضية الوطنية -
rالرابطات الرياضية -

- النوادي الرياضية.

3 :  :  يـــخص عــــدم اجلـــمع اHـــنـــصــــوص عـــلـــيه في اHــادة اHــادة 
اHادة األولى أعاله :

- أصحـاب الـوظيـفـة االنتـخـابيـة لرئـيس احتـادية أو
رابــطـة أو نــادٍ ريـاضي مـع هـذه الــوظـيــفــة اHـذكــورة ضـمن
هـــيـــاكـل الـــتـــنـــظـــيم والـــتـــنـــشــــيط الـــريـــاضـــيـــY لـــنـــفس أو

rالختصاص رياضي آخر
- الــشـاغـلـيـن وظــيـفـة تـنــفـيـذيـة لــمـديـر تـقـنـي
أو مـديـر مـنــهـجـي أو مـدرب ضـمـن اتـحـاديـة ورابـطـة
ونــــادي ريـــاضــي مع الــوظـــائف االنـــتــخـــابـــيــة لـــرئــيس أو
عــــضــــو مــــنـــتــــخــب لـــمــــكــــتــب ضــمـن هـــيــاكـل الـــتــنـــظـــيم
والـــتـــنــشـــيط الــتـــابـــعــة لـــنــفس االخـــتـــصــاص الـــريــاضي أو

الختصاص رياضي آخر.

اHادة اHادة 4 : : يخص عدم اجلمع كذلك :
-  بـــــعـــــنـــــوان الـــــوظـــــائف اHـــــمـــــارســـــة ضـــــمن اإلدارة-  بـــــعـــــنـــــوان الـــــوظـــــائف اHـــــمـــــارســـــة ضـــــمن اإلدارة

الـمـركـزيـة لـوزارة الـشـبـاب والـريـاضـة :الـمـركـزيـة لـوزارة الـشـبـاب والـريـاضـة :
* اHـوظـــفــيـن اHـــعــيـــنــيـن بـــصــفـــة قــانــونـــيــة فـي

الـوظـائـف الـعـلـيـا للدولة.
-  بـعـنـوان الـوظـائف اHـمـارسـة ضـمن اHـصـالح غـير-  بـعـنـوان الـوظـائف اHـمـارسـة ضـمن اHـصـالح غـير

اHمركزة لإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة :اHمركزة لإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة : 
* الــمـــوظــفـــيـن الــمـــعــيـــنــيـن بـــصــفـــة قــانـــونــيــة
فـي الــــوظـــيــــفــــة الـــعــــلـــيــــا لـــلـــدولـــة لـــمــــديـــر الـــشــــبـــاب

rوالرياضة للوالية
* اHـوظـفـY اHـعـيـنــY بـصـفـة قـانـونـيـة في الـوظـيـفـة

العليا للدولة Hدير منتدب للشباب والرياضة.
-  بـــعــنــوان اHـــؤســســات الــتـــابــعــة لـــوزارة الــشــبــاب-  بـــعــنــوان اHـــؤســســات الــتـــابــعــة لـــوزارة الــشــبــاب

والرياضة :والرياضة :
* اHـوظـفـY أو اإلطــارات اHـسـيـرة اHـعــيـنـY بــصـفــة
قــانــونـــيـــة فـي مـــنــصــبـــيـن عــالـــيــيـن لــمـــديــر عــام أو
مــــــديــــــر مــــــؤســــــســــــة عــــــمــــــومــــــيــــــة ذات طــــــابـع إداري أو

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري.
-  بـــعـــنـــوان الــرتب واHـــنــاصب الـــعــلــيـــا اHــنــصــوص-  بـــعـــنـــوان الــرتب واHـــنــاصب الـــعــلــيـــا اHــنــصــوص
YــــوظــــفــــHعـــــلـــــيـــــهـــــا فـي الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص بــــاYــــوظــــفــــHعـــــلـــــيـــــهـــــا فـي الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص بــــا

التابعY لإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة  :التابعY لإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة  :
* اHــوظـــفــY اHــعـــيــنــY بـــصــفــة قـــانــونــيــــة في رتــبــة

مفتش الشباب والرياضة.

rزيـــــــادة عــــــلـى ذلك rويـــــــخــــــــضــع لـــــــعــــــــدم الــــــــجـــــــمــع
اHـوظـفـون واإلطـارات اHـسـيـرة اHـذكـورة في الـفقـرة أعاله
الــقــائــمـون بــالــنــيــابـة فـي هـذه اHــنــاصب طــبــقـا لــلــتــنــظـيم

اHعمول به.

اHادة اHادة 5 :  : يـجب على كل مـوظف أو إطار مـسيـر تابع
للقـطاع اHكلـف بالرياضـةr مترشح لوظـيفة انتـخابية في
هيكل تنظـيم وتنشيط رياضيrY أن يرفق ملف ترشحه
النـــتــــخــــابـــات هــــذا الــــهــــيـــكـل اHـــودع لــــدى اجلــــهــــاز اHـــكــــلف
Yبـتـحـضـيـر وتـنـظـيم هــذه االنـتـخـابـات بـشـهـادة عـمل تـبـ

الوظائف اHمارسة.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـجب على كل عـضـو في احتـادية أو رابـطة
أو نــادٍ ريــاضي مـــتــرشح لــوظـــيــفــة انــتـــخــابــيـــة في هــيــكل
تـــنـــظـــيم وتـــنـــشــــيط ريـــاضـــيـــY أن يـــرفـق مـــلف تـــرشـــحه
النـــتــــخــــابـــات هــــذا الــــهــــيـــكـل اHـــودع لــــدى اجلــــهــــاز اHـــكــــلف
بـتحـضيـر وتنـظيـم هذه االنـتخـاباتr بـكل وثـيقـة يسـلّمـها
له هـيـكـله تـشـهـد بأنه ال �ـارس إحـدى الـوظـائف اHـذكورة

في اHطة الثانية من اHادة 3 أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب عــلى كل عــضــو في احتــاديـة ورابــطـة
أو نـــادٍ ريــاضـي مــعـــني �ــنـع اجلــمع اHـــنــصـــوص عــلـــيه في
اHـادة 3 أعاله مــتـــرشح لــوظــيــفــة انــتــخــابــيــة ضــمن هــيــكل
(30) Yأن يـقــدم في الــثالثـ rYتــنــظـيم وتــنــشـيـط ريـاضــيــ
يـومــا الــتي تــلي تــاريخ انــتــخـابـه في هــذا الـهــيــكل تــعــهـدا
كـتابـيـا باسـتـقالـته من وظـيـفته. وبـعـد انقـضـاء هذا األجل
وفي حـــالــة عــدم تـــقــد¦ اســتـــقــالــتهr يـــتــعــرض اHـــعــني إلى
اإلقــــصـــاء من وظــــيـــفـــتـه االنـــتـــخـــابــــيـــة طـــبــــقـــا لـــلــــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHادة اHادة 8 : : تضـمن اإلدارة اHكـلفـة بالشـباب والـرياضة
مـــتــابـــعــة تـــنــفـــيـــذ اإلجــراءات اHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في هــذا

اHرسوم ومراقبتها.

اHـادة اHـادة 9 :  : تـلــغـى أحـكــام الـمــرســوم التـنفـيذي رقـم
06-214 اHؤرخ في 22 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 18

يونيو سنة 2006 واHذكور أعاله.

 اHـــــادة  اHـــــادة 10 :  :  يـــــنـــــشـــــر  هـــــذا اHــــــرســـــوم في اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-341 مــؤرخ في  مــؤرخ في 16 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1437 ا اHــوافق Hــوافق 28 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r r2015 يـــحــدديـــحــدد
شــروط إنــشـــاء مــراكــز تــكــوين اHـــواهب الــريــاضــيــةشــروط إنــشـــاء مــراكــز تــكــوين اHـــواهب الــريــاضــيــة

الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها.الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدّل واHا rبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتمّمHعدّل واHا rبعالقات العمل

- و�ـــقــتـــضـى الــقــانــون رقم 07 - 11 اHــؤرّخ في 15
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اHــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007

rاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 06 اHــؤرّخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 13 - 05 اHــؤرّخ في 14 
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
rبتـنـظـيـم األنـشــطـة الــبدنـيـة والـريـاضـيـة وتطويرها

rادتان 134 و137 منهHال سيما ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي25  رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 97 اHؤرّخ
في 26 صـفر عام 1430 اHوافق 22 فبـراير سنة 2009 الذي
يـحــدد شـروط إحــداث مـراكــز تـكــوين اHـواهـب الـريــاضـيـة

rوتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 330
اHــؤرّخ في 4 صــفــر عــام 1436 اHــوافق 27 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2014 الــذي يـحـدد كـيـفـيـات تـنــظـيم االحتـاديـات الـريـاضـيـة

rالوطنية وسيرها وكذا قانونها األساسي النموذجي
rوبعد موافقة رئيس  اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــــحـــدد هـــذا اHـــرســـوم شـــروط إنـــشـــاء
مــراكـز تــكــويـن اHـواهـب الــريـاضــيــة الــشــابــة وتــنــظــيــمــهـا
وسـيـرهــا واعـتـمـادهــاr تـطـبـيـقــا ألحـكـام اHـادتـY 134 و137
من الــــقــــانــــون رقم 13 - 05 اHــــؤرّخ في 14  رمــــضــــان عـــام
1434 اHــوافق 23 يــولـــيــو ســـنــة 2013 واHـــتــعـــلق بـــتــنـــظــيم

األنـشطـة البـدنيـة والرياضـية وتـطويـرها الـتي تدعى في
صلب النص "اHراكز". 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  تــعـــد مــراكــز تـــكــوين اHـــواهب الــريـــاضــيــة
الـشابة مؤسسـات خاضعة لـلقانون اخلاص مـتخصصة في
التكـوين الريـاضي للـمواهب الـرياضـية في اخـتصاص أو
عدة اخـتـصـاصات ريـاضـيـةr و�كن أن تـنـشـأ من طرف كل
احتـاديــة أو رابـطـة أو نـادٍ أو جـمـعــيـة ريـاضـيـة ومن طـرف

كل شخص طبيعي أو معنوي من القانون اخلاص. 

اHـاداHـادّة  3 :  : تـتـمـثـل مــهـام الـمـراكــزr عـلى اخلصوص
فيما يأتي :  

- ضــمـان الـتـلـقـY والـتـكـويـن الـريـاضـيـY لـلـمـواهب
الــريـاضـيــة الـشــابـة بـهــدف حتـقـيـق أداءات ريـاضـيــة أثـنـاء
اHــــنـــافـــســــات الـــريــــاضـــيـــة وقــــصـــد الـــتــــحـــاقــــهـــا �ـــخــــتـــلف

rنتخبات والفرق الرياضيةHمستويات النوادي وا
- ضـــمــــان مـــجـــمـل الـــوســـائـل الـــضــــروريـــة لـــتــــكـــوين
اHــواهب الـــريــاضــيـــة الــشــابـــةr عــلى اخلــصـــوص اHــؤطــرين

rنشآت والتجهيزات الرياضيةHوا
- ضـــمــان اHــتـــابــعــة واHـــراقــبــة الــطـــبــيــة الـــريــاضــيــة

rلتكوينهم Yللمواهب الرياضية الشابة الضروري
- احــتــضــان تــربـصــات تــكــوين الــريـاضــيــY حلــسـاب

rالنوادي واجلمعيات الرياضية
- الــــســــهــــر عــــلى اHــــتـــابــــعــــة اHــــدرســــيـــة أو اHــــهــــنــــيـــة
لــلــمــواهب الــريــاضــيــة الــشــابــة بــاالتــصــال مع الــقــطــاعـات
والـهــيـاكـل اHـعــنــيـة. وتــبـرم لــهــذا الـغــرض كل االتــفـاقــيـات
والـعــقـود مع اHـؤســسـات اHـدرسـيــة ومـؤسـســات الـتـكـوين

rهنيHا
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- ضــــمــــان كل شــــروط الـــــوقــــايــــة الــــصــــحــــيــــة واألمن
والصيانة والتثمH Yنشآتها وجتهيزاتها.

اHـاداHـادّة  4 :  : تـضـمن مـراكــز تـكـوين اHـواهـب الـريـاضـيـة
الـشـابـة تـكـوين مـواهـب ريـاضـيـة شـابـة من خالل األطـوار
األربـعـة اHـنـصـوص عـلـيهـا فـي اHادة 124 من الـقـانون رقم
13 - 05 اHــــــؤرّخ في 14 رمــــــضـــــــان عــــــام 1434 اHــــــوافق 23

يوليو سنة 2013 واHذكور أعالهr فيما يأتي :
rالتحضير القاعدي -

rالتخصص -
rستوىHا Yحتس -

- التمكن والتأهيل.

rعــلى اخلــصـوص rــراكـزHـادّة ة 5 :  : يــجب أن تــتـوفــر اHـاداHا
على ما يأتي :

- اHــنــشــآت والــتــجـــهــيــزات الــريــاضــيـــة اHــكــيــفــة مع
rمارسة الرياضيةHا

- مــــســـتـــخــــدمـــو تـــأطــــيـــر مـــتــــعـــددي االخـــتــــصـــاصـــات
rواهب  الرياضية الشابةHلضمان تكوين ا Yالضروري
rبرامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي -

rبرامج تعديل توقيت مدرسي وتكوين مهني -
- تـأطــيـر طـبي يــضـمن اHــتـابـعــة واHـراقــبـة الـطــبـيـة

الرياضية.

Yالــبـيــداغــوجــيـ YــسـتــخــدمــH6 :  : يــجب عــلى ا اHـاداHـادّة ة 
الـذين يـضمـنـون التـكـوين الريـاضي لـلمـواهب الـرياضـية
الــشـــابــة وكـــذا اHـــكــلـــفـــY بــاHـــراقـــبــة واHـــتـــابــعـــة الـــطــبـــيــة
الــريـــاضـــيــة داخل اHـــراكـــز أن يــكـــونـــوا حــائـــزين شـــهــادات

مسلّمة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـجب أن تـكـتـتب اHــراكـز تـأمـيـنـا لـتـغـطـيـة
.Yوالرياضي YستخدمHدنية للمؤسسة واHسؤولية اHا

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط اإلنشاء واالعتمادشروط اإلنشاء واالعتماد

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـخـضع إنـشـاء اHـراكـز إلـى اعـتـمـاد يـسـلّـمه
الـوزيــر اHــكــلف بــالــريــاضــة بـعــد أخــذ الــرأي االســتــشـاري
لرئيس االحتادية الريـاضية الوطنية اHعنيةr على أساس
مـــــلف إداري وتـــــقــــنـي واالكــــتـــــتـــــاب في دفـــــتــــر الـــــشــــروط

النموذجي الذي يرفق ®وذج منه �لحق هذا اHرسوم.

rـادة 8 أعالهHــذكـور في اHـلف اHـادّة  ة  9 :  : يـتـضــمن اHـاداHا
الوثائق اآلتية : 

rركزHطلب اعتماد ا -

- مـسـتخـرج من صـحيـفـة السـوابق الـقضـائـية Hـدير
 rركزHأو مسؤول ا

rعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا -

- بـــيـــان وصـــفـي لـــلـــمـــحالت واHـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة
rادية الضروريةHوالتجهيزات والوسائل ا

Yواإلداريـ Yالـبــيــداغـوجــيــ YــســتـخــدمــHقــائــمـة ا -
rطلوبةHؤهالت اHالشهادات وا Yتب rYوالتقني

- تـقـرير عن الـزيـارة الـقبـلـيـة Hـطابـقـة احملالت تـعده
مـــديــريـــة الـــشــبـــاب والـــريـــاضــة بـــاالشـــتــراك مع مـــديـــريــة

rدنية للواليةHالصحة والسكان ومديرية احلماية ا

rالسند القانوني لشغل احملالت -

- برامج ومـخطـطات ونـشاطـات التـكوين الـرياضي
في الـتـخصص أو الـتـخصـصات الـريـاضيـة تصـادق عـليـها
االحتــاديــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة اHــعــنـيــة ويــوافـق عــلــيــهـا

الوزير اHكلف بالرياضة.

10 : :  يـجب أن يـودع اHسـؤول عن اHـركز أو أي اHاداHادّة  
شـخص مـؤهل  لـتـمثـيـله اHـلف اإلداري والـتـقـني مـرفـوقا
بـاالكــتـتــاب في دفــتـر الــشـروط الــنــمـوذجي لــدى مـديــريـة
الــشــبـاب والــريـاضــة لـلــواليـة Hــكــان تـواجــد اHـركــزr و�ـنح

وصل إيداع اHلف لصاحب الطلب.

11 : :  تـــتـــولى مـــديــــريـــة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة اHــاداHــادّة ة 
التـحقق من اHـلف وترسله إلى الـوزير اHـكلف بالـرياضة
مرفـوقـا بالـرأي اHـبرر Hـديـر الشـباب والـريـاضة في أجل

ال يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع اHلف.

اHاداHادّة  12 : :  يبـت الوزيـر اHكـلف بالـرياضـة في ملف
إنـشــاء  اHـركــز في أجل شــهـر(1) بـعــد اســتالم رأي رئـيس
االحتاديـة الرياضيـة الوطنـية اHعنـية اHنـصوص عليه في

اHادة 8 أعاله.

يــجـب عــلى رئــيـس االحتــاديــة الــريــاضـــيــة الــوطــنــيــة
اHـعنية أن يـرسل رأيه للوزيـر اHكلف بـالرياضة في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إخطاره.

يــبــلّغ قــرار الــوزيـر اHــكــلف بــالــريــاضـة إلـى صـاحب
الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.

13 : :  في حـــــالـــــة رفض طـــــلـــــبهr �ـــــكن صـــــاحب اHــــاداHــــادّة  
الـطلـب أن يقـدم طـعـنا لـدى الـوزيـر اHكـلف بـالـريـاضة في

أجل شهر (1)  ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

14 : : يـحدد تـنـظيم اHـراكـز بالـنظـر إلى الـشكل اHاداHادّة ة 
الـقــانـوني اHـنـصــوص عـلـيه في قــانـونـهم األســاسيr طـبـقـا
للـتـشريـع اHعـمـول به. وتـزود اHراكـز بـلجـنـة بـيداغـوجـية

ورياضية.

اHـاداHـادّة ة 15 : : الـلـجـنـة الـبـيـداغـوجـيـة والـريـاضـيـة جـهـاز
اسـتـشـاري يــكـلف بـدراسـة وإبـداء اقــتـراحـات وتـوصـيـات

وآراءr على اخلصوص حول :
rبرامج ونشاطات التكوين للمركز -

- مشاريع البرامج اHـتعلقة باHنـشآت والتجهيزات
rالرياضية

rركزHبرمة من طرف اHالعقود واالتفاقيات ا -
- تقييم نشاطات اHركز.

اHاداHادّة ة 16 : : يـجب أن تتـوفر اHراكـز على نـظام داخلي
يحدد قواعد تنظيمها وسيرها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 17 : : تـتـوفـر اHــراكـز عـلى مـيـزانــيـة خـاصـة بـهـا
تشتمل على باب لإليرادات وباب للنفقات.

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- الـــمــــســـاهــمـــات اHــمـــنــوحــة مـن طــرف اHــؤسس أو
الــــنـــادي الـــريـــاضـي أوالـــرابـــطــــة أواالحتـــاديـــة الــــريـــاضـــيـــة
الـوطـنـيـة اHــعـنـيـة أو الـشــخص الـطـبـيــعي أو اHـعـنـوي من

rالقانون اخلاص
rمساهمة الهيئات العمومية واخلاصة -

rحاصل أداء اخلدمات -
rالهبات والوصايا -

rاالشتراكات احملتملة لألولياء -
- اإليرادات الناجتة عن نشاطات اHركز.

في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كـل الـنــفــقــات األخـرى الــضــروريــة لـتــحــقــيق مــهـام
اHركز.

18 : :  تــــمـــسك مـــحـــاســـبـــة اHــــراكـــز في الـــشـــكل اHــاداHــادّة  
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة  19 : :  يــــضــــمـن مـــحــــافـظ احلـــســــابــــات مــــراقــــبـــة
وتدقيق حسابات اHراكز والتصديق عليها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
اHراقبةاHراقبة

اHـــــاداHـــــادّة ة 20 : : عـالوة عـــــلـى أشـــــكــــــال اHـــــراقــــــبـــــة األخـــــرى
rـعمـول بـهـماHـنـصوص عـلـيـها فـي التـشـريع والـتنـظـيم اHا
تـخضع اHراكز للـمراقبة الـدورية Hصالح الـوزارة اHكلفة

بالرياضة.
يجب أن تنصبّ اHراقبةr خصوصا على ما يأتي :

- شـروط الــتـكــفل بـاHــواهب الــريـاضـيــة الـشــابـة في
مـــخـــتــلف اجملـــاالت اHـــرتــبـــطـــة بــتـــمــدرســـهـــا وبــتـــكـــويــنـــهــا

rوإيوائها وإطعامها
- تـطبـيق أحـكام الـتـشـريع والتـنـظيم اHـعـمول بـهـما

rفي هذا اجملال
rراكزHقدمة من طرف اHنوعية  اخلدمات ا -

rمراعاة قواعد الوقاية الصحية واألمن -
rراقبة الطبية الرياضيةHا -
- برامج التكوين وتنفيذها.

21 : : يـــتـــعـــY عـــلى مـــســـؤول اHـــركــز تـــقـــد¦ كل اHــاداHــادّة ة 
الـوثـائق اHـرتـبـطـة بـسـيـر اHـركـز وتـسـيـيـرهr في أي وقت
لـــــغـــــرض اHــــراقـــــبـــــة عـــــنــــد كـل طـــــلب من اإلدارة اHـــــكـــــلـــــفــــة

بالرياضة والسلطات اHؤهلة لهذا الغرض.

r22 : : في حـــالــة مــعــايــنــة مــخــالــفــة أو تــقــصــيــر اHـاداHـادّة ة 
يـعـذر اHركـز ويـجب عـلـيه االمـتثـال في أجل خـمـسـة عـشر

(15) يوماr ابتداء من تاريخ تبليغ اإلعذار.

23 : : فـي حــالــة عــدم مــراعــاة اإلعــذارr يــتــعـرض اHـاداHـادّة ة 
اHركز للعقوبات اإلدارية اآلتية :

rدة ثالثة (3) أشهرH ؤقت للنشاطHالوقف ا -
rدة ستة (6) أشهرH ؤقتHالغلق ا -

- سحب االعتماد.

24 : : يــتــعـY عــلى األعــوان اHــكـلــفــY بـاHــراقــبـة اHـاداHـادّة ة 
إعـــداد مــحــضــر يــدونــون فــيـهr عــنــد االقــتــضــاءr اخملــالــفــات

والتقصيرات اHعاينة.

يــــجب أن تــــبــــلّـغ نــــســــخــــة من احملــــضــــر إلى الــــوزيــــر
اHـكـلف بالـريـاضـة ومسـؤول اHـركـز واالحتـادية الـريـاضـية

الوطنية اHعنية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
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اHــــاداHــــادّة ة 25 : : يـــــتــــعــــY عــــلـى مــــراكــــز تــــكــــويـن اHــــواهب
الريـاضية الـشابة في حـالة اخلدمـةr أن تتطـابق مع أحكام
هـذا اHـرسـوم فــي أجل سـنـة واحـدة (1) ابــتـداء من تـاريخ

نشره في اجلريدة الرسمية.

الــمادالــمادّة ة 26 : : تـلــغـى أحـكــام الـمــرسـوم الــتـنــفـيـذي
رقم 09-97 اHــــــؤرّخ في 26 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 23
فــبـــرايـــر ســـنــة 2009 الـــذي يـــحــدد شـــروط إحــداث مـــراكــز
تـــــكــــوين اHــــواهب الــــريــــاضــــيــــة وتــــنـــظــــيــــمــــهــــا وســــيــــرهـــا

واعتمادها ومراقبتها.

27 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـقاHلحـق
دفتر الشروط النموذجي اHطبق على مراكز تكويندفتر الشروط النموذجي اHطبق على مراكز تكوين

اHواهب الرياضية الشابةاHواهب الرياضية الشابة

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يهـدف دفـتر الـشـروط النـمـوذجي هذا
إلى حتـديد االلـتـزامات اHـفـروضة من الـدولـة قصـد إنـشاء
مـراكــز تـكـويـن اHـواهب الــريـاضــيـة الـشــابـة والــتي تـدعى
أدنــــــاه "الـــــمــــــركــــــز" من طــــــــرف الـــــهـــــيــــاكـل واألشـــــخــــاص
اHنصـوص عليـها في اHادتY 2 و3 من اHرسـوم التنـفيذي
رقم 15-341 اHــؤرّخ في 16 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
28 ديـسـمـبـر سـنة 2015 الذي يـحـدد شـروط إنـشـاء مـراكز

تـكــوين اHـواهب الـريـاضـيــة الـشـابـة وتـنـظــيـمـهـا وسـيـرهـا
واعتمادها.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــلـتــزم اHــركــز بــضـمــان الــتــكــفل بــاHـواهب
الـريـاضـيــة في مـجـال الــتـكـوين الــريـاضيr طـبــقـا لـبـرامج
ومـخـطـطات ونـشـاطـات الـتكـوين الـريـاضيr في تـخصص
أو عـدة تــخـصـصــاتr تـصــادق عـلـيــهـا االحتــاديـة الـريــاضـيـة
الوطنية اHعنية ويوافق عليها الوزير اHكلف بالرياضة.

اHاداHادّة ة 3 : : يـجب أن يتوفـر اHركـز على منـشأة أو عدة
منشآت رياضية وجتهيزات مطابقة Hمارسة االختصاص
الـــــريــــــاضـي اHــــــعـــــنـي. ويــــــجب أن تــــــزود هــــــذه اHــــــنــــــشـــــآت

الرياضيةr على اخلصوص �ا يأتي :
rميادين وقاعات وجتهيزات التدريب والتكوين -

rالبس مزودة �رشاتHغرف تغيير ا -
rحمام بخاري وحوض -

- طــاقـم طــبي أو اتـــفــاقـــيــة مع عـــيــادة طـــبــيـــة وشــبه
rطبية متخصصة

rعتاد بيداغوجي -
- مكاتب لإلطارات.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : يــــجب أن يــــتـــوفــــر اHــــركـــز عــــلى مــــنــــشـــآت
لإليواء واإلطعام تضمr  على اخلصوص ما يأتي :

rجناح (أجنحة) لإليواء -
rمراحيض ومرشات على مستوى كل طابق -

rمحل للمغسلة -
rقاعة لإلطعام أو مطعم -

rقاعات للدروس -
rقاعة للراحة والتسلية -

- غرف لإلطارات.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــجب أن يــتـوفــر اHــركــز عـلى مــســتــخـدمي
تـأطـيـر بيـداغـوجي وريـاضي حائـزين شـهـادات مسـلـمة أو

معترفا بها طبقا للقوانY واألنظمة اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــجب عــلى اHــركـز أن يــتــوفـر عــلى تــأطــيـر
طبي يضمr على اخلصوص ما يأتي :

rطبيب -
rمدلك -

rمختص في التغذية -
- أخصائي نفساني.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــلـتــزم اHــركــز بــضـمــان الــتــكــفل بــاHـواهب
الــريـاضــيــة الـشــابـة في مــجــال اإلقـامــة واإليـواء واإلطــعـام

ونشاطات التسلية والترفيه.
يجب أن يضمن اHركز وجبات صحية ومتزنة.

اHاداHادّة ة 8 : : يلتزم اHـركز بضمـان لكل موهوب رياضي
شاب قبل قبوله باHركز :

rفحص للتأهيل التقني -
rفحص للقدرة البدنية -

- فحص طبي لقابلية اHمارسة الرياضية اHعنية.
يتعY عـلى اHركزr زيادة على ذلكr اشتراط رخصة
من األب أو مـن الـــولـي الـــشــــرعي بــــالـــنــــســـبــــة لـــلــــمـــواهب

الرياضية الشابة القصر.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــلـــــتــــزم اHــــركـــــز بــــضـــــمــــان نــــقـل اHــــواهب
الـريــاضـيـة الــشـابـة الـذي يــتـمـثل في الــتـكـفل بــالـنـقل إلى

أماكن اإلقامة وأماكن التدريب وأماكن الدراسة.

اHاداHادّة ة 10 : : يـلتـزم اHركـز بـوضع حيـز التـنـفيـذ برامج
ومخـطـطـات ونـشـاطـات الـتـكـوين الـريـاضي الـتي تـصادق
عليها االحتادية الـرياضية الوطنية اHـعنية ويوافق عليها

الوزير اHكلف بالرياضة.
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اHاداHادّة ة 11 : : يلتزم اHـركز بالسهر على ضمان تمدرس
وتـعـلـيم مـكـيـفــY لـلـمـواهب الـريـاضـيـة الـشـابـة عن طـريق

إبرام عقد مع مؤسسة مدرسية أو مركز تكوين مهني.
اHاداHادّة ة 12 : : يلتزم اHركـز بضمان للمواهب الرياضية
الشابة وكذا اHـستخدمY ظروف الـعمل وشروط الوقاية
الصحية واألمنr طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 13 : : يتعY على اHـركز اكتتاب تأمـY لتغطية
اHـســؤولـيـة اHــدنـيــة لـلــمـســتـخــدمـY واHــواهب الـريــاضـيـة

الشابة وكذا أمالك اHركز.
اHـــــاداHـــــادّة ة 14 : : يـــــجب أن يـــــضـــــمـن مـــــحـــــافظ حـــــســـــابـــــات
اHـراقــبـة اHـالــيـة والـتــدقـيق حــسـابـات اHــركـز والــتـصـديق

عليها.
تـــرسل نــســـخــة من تـــقــريــر مـــحــافظ احلـــســابــات إلى
الـوزيـر اHـكــلف بـالـريـاضـة ومـديــريـة الـشـبـاب والـريـاضـة

للوالية.
15 : : يـــتـــعـــY عـــلى اHـــركـــز أن يـــرسل تـــقـــريـــرا اHــاداHــادّة ة 
ســـنـــويــا عـن نـــشـــاطــاتـه إلى الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــريـــاضــة
ومـديرية الشبـاب والرياضة لـلوالية والرابطـة الرياضية

واالحتادية الرياضية الوطنية اHعنية.
اHـاداHـادّة ة 16 : : يـتــعـY عــلى اHــركـز أن �ــتـثل لــلــتـفــتـيش
واHــراقـــبــة اHــنـــجــزة من طـــرف األعــوان اHـــؤهــلــY لإلدارة
اHــكـلــفــة بــالـريــاضــة ووضع حتت تــصــرفـهم كـل اHـعــلــومـات

والوثائق التي من شأنها أن تسهل ¢ارسة مهامهم.

17 : : فــي حـــالـــة عـــــدم احـــتـــــرام بـــنـــود دفـــتـــــر اHــاداHــادّة ة 
الـــشــــروط هـــــذاr يـــتــعـــرض اHـــركــز لـــلـــعــقـــوبـــات اإلداريـــة

اHنصوص عليها فـــي التنظيم اHعمول به.

حرر في.......................
قر³ وصودق عليه 

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــوم تـــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســــوم تـــنـــفــــيـــذي رقم 15-292 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 15 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

إحــداث أبـــواب ونــقل اعــتــمــاد في مــيــزانــيــة الــدولــةإحــداث أبـــواب ونــقل اعــتــمــاد في مــيــزانــيــة الــدولــة
(استدراك).(استدراك).

ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية العدد 63 الصادر بتاريخ 17 صفر
عام 1437 اHوافق 29 نوفمبر سنة 2015.

الــــصــــفــــحـــة r5 اجلــــدول اHــــلـــحـق " أ "r الــــعــــمـــود األول
والثاني (رقم األبواب والعناوين).

- بـــــــــدال من : - بـــــــــدال من : " 32-01 اإلدارة اHــــــــركـــــــــزيــــــــة - ريــــــــوع
حوادث العمل ".

- يـــــــــقــــــــرأ :- يـــــــــقــــــــرأ : " 32-02 اإلدارة اHـــــركــــــزيـــــة - مــــــعـــــاش
اخلدمة واألضرار اجلسدية ".

................... (الباقي بدون تغيير)....................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 25 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 7 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســنــة ســنــة r2015 يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في r يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 26 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
عـام عـام  1435 اHـوافق اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2014 واHـتـضمن واHـتـضمن
تـعــيـY أعــضـاء الــلـجــنـة الــوطــنـيــة لـلــقـانــون الـدوليتـعــيـY أعــضـاء الــلـجــنـة الــوطــنـيــة لـلــقـانــون الـدولي

اإلنساني. اإلنساني. 
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 اHوافق 7
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرخ في 26 ذي
احلـجة عام 1435 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2014 واHـتضمن
تـــعـــيــــY أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الــــوطـــنـــيــــة لـــلـــقــــانـــون الـــدولي

اإلنسانيr كما يأتي :
................................................................... "

- ســـــــــوالـم لـــــــــزهـــــــــرr مـــــــــمــــــــثــل وزارة الـــــــــشــــــــؤون
rاخلارجية

rاليةHثلة وزارة ا¢ rبن صفا حسيبة -
- بن اجلوزي رضـاr ¢ثل وزارة الـتهـيئة الـعمـرانية

rوالسياحة والصناعة التقليدية
- طــرفـاني يــوسفr ¢ـثـل وزارة الـصــحـة والــسـكـان

rستشفياتHوإصالح ا
- سي الــــــعـــــربـي حـــــنــــــافيr ¢ــــــثل وزارة الــــــشـــــبـــــاب

rوالرياضة
- عـــبـــد الـــكـــر¦ مـــصـــطـــفـىr ¢ـــثل وزارة الـــصـــنـــاعـــة

واHناجم.
..................(الباقي بدون تغيير)..................  ".
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وزارة السكن والعمران وا?دينةوزارة السكن والعمران وا?دينة
قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مـــؤرخ في 10 ذي الـــقــــعـــدة عـــام ذي الـــقــــعـــدة عـــام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 25 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2015 يـــعـــدل ويــــتـــممr يـــعـــدل ويــــتـــمم

جـــمــادى الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 11 جـــمــادى 
الـثـانـيـة عـام الـثـانـيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 14 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة 2011 الـذي الـذي
يـحــدد شـروط وكــيـفــيـات الــتـنــازل عن قـطـع أرضـيـةيـحــدد شـروط وكــيـفــيـات الــتـنــازل عن قـطـع أرضـيـة
تـــابـــعـــة لـألمالك اخلـــاصـــة لـــلـــدولـــة ومـــوجـــهـــة إلنـــشــاءتـــابـــعـــة لـألمالك اخلـــاصـــة لـــلـــدولـــة ومـــوجـــهـــة إلنـــشــاء

برامج السكنات اHدعمة من طرف الدولة.برامج السكنات اHدعمة من طرف الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احملليـة
rاليةHووزير ا

rدينةHووزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rادتان 92 و93 منهHال سيما ا rواخلاصة التابعة للدولة
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
11 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1432 اHـوافق 14 مـايـو سـنـة 2011

الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفــيـات الـتــنـازل عن قــطع أرضـيـة
تــابــعــة لألمـالك اخلــاصــة لــلــدولــة ومـــوجــهــة إلنــشــاء بــرامج

rدعمة من طرف الدولةHالسكنات ا
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمم أحــــكــــام
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 11 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1432 اHـوافق 14 مـايـو سـنـة 2011 الـذي يـحـدد شـروط
وكيفيات الـتنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك اخلاصة
لــلــدولــة ومــوجــهــة إلنـــشــاء بــرامج الــســكــنــات اHــدعــمــة من

طرف الدولة.

اHاHــــــــــادة ادة 2 :  : تــــــعـــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة األولـى من الــــــقـــــرار
الوزاري اHــشترك اHؤرخ في 11 جمـادى الثانية عام 1432

اHوافق 14 مايو سنة 2011 واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHـادة األولى : في إطـار أحـكـام اHـادتY 92 و93 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-427 اHـؤرخ في 2 صــفــر عـام
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 16 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2012 واH1434 ا

يـهـدف هذا الـقـرار إلى حتـديـد شـروط وكـيفـيـات الـتـنازل
بـالتراضي عن قـطع أرضية تابـعة لألمالك اخلاصـة للدولة
ومـــوجـــهـــة إلنــشـــاء بـــرامج الـــســـكــنـــات اHـــدعـــمــة مـن طــرف

الدولة ".

اHـادة اHـادة 3 : : تـتـمم أحــكـام اHـادة 13 من الــقـرار الـوزاري
اHشـتـرك اHؤرخ في 11 جـمـادى الثـانيـة عام 1432 اHوافق

14 مايو سنة 2011 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

" اHـادة 13 : يُـمـنح تـخــفـيض عـلى الـقـيـمـة الـتـجـاريـة
لألراضي الــــتـــابـــعــــة ألمالك الـــدولــــة كـــمـــا هـي مـــحـــددة من
طـرف مـصالح أمـالك الدولـةr بـالنـسـبة لـبـرامج السـكـنات
اHــدعـــمـــة من طــرف الـــدولــةr عــلى أســاس الــنــسب احملــددة

كما يأتي :
- بــــالــــنــــســــبــــة لـــواليــــات اجلــــزائــــرr وهــــرانr عــــنــــابـــة

r%80 : وقسنطينة
- بـالــنــسـبــة لــلـبــلـديــات الــتـابــعـة لــواليــات الـهــضـاب

r%95 : العليا واجلنوب
r%90 : بالنسبة للواليات األخرى -

- بــالــنــســبــة لــبـرنــامج 65.000 مــســكن مــوجه لــلــبـيع
بــاإليـــجــار الـــذي بــادر بـه الــصــنـــدوق الــوطـــني لـــلــتـــوفــيــر

r%100 : واإلحتياط
- بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــرامج الـــســـكـــنـــات اHـــوجـــهــة لـــلـــبـــيع

r%100 : باإليجار
- بـالـنـسـبـة لـلـسـكـنـات الـتـرقـويـة الـعـمـومـيـة : حتـدد

نسب التخفيض اHمنوحةr كما يأتي :
* واليــــــــات الـــــــجـــــــزائـــــــر ووهــــــــران وعـــــــنـــــــابـــــــة

r%60 : وقسنطينة
r%70 : مقرات دوائر الواليات الشمالية *

r%75 : بلديات أخرى في الواليات الشمالية *
r%80 : مقرات دوائر واليات الهضاب العليا *

* بــــــلــــــديــــــات أخــــــرى فــي واليــــــات الـــــهــــــضــــــاب
r%85 : الـعـلـيـا

r%90 : مقرات دوائر الواليات اجلنوبية *
* بلديات أخرى في الواليات اجلنوبية : %95.

غــيــر أنهr عـــنــدمــا يــتــضــمـن اHــشــروع جــزئــيــا إجنــاز
مـــحالت ذات االســـتـــعــــمـــال غـــيـــر الـــســـكـــنـيr يـــجب حـــصـــر
الــتــخــفــيـض عــلى مــســاحــة األرض اHــتــعــلــقــة بــاحملالت ذات

االستعمال السكني فقط ".
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

25 غشت سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير السكن والعمران واHدينةوزير السكن والعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 11 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1437 اHــوافق  اHــوافق 23 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســنــة ســنــة r2015 يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في r يـــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 4 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عام عام 1434 اHوافق  اHوافق 10 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة 2013 واHـتضمن واHـتضمن
تــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــنيتــعـــيــY أعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــصـــنــدوق الـــوطــني

للتقاعد.للتقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 11 صــفـر عـام 1437 اHـوافق
23 نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2015 يــعـــدل الــقـــرار اHــؤرخ في 4 ذي

الـــــقــــعـــــدة عــــام 1434 اHـــــوافق 10 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2013
واHــــتــــضــــمن تــــعــــيــــY أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــدوق

الوطني للتقاعدr كما يأتي :
" .................(بدون تغيير حتى)

- بـــعـــنـــوان ¢ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة- بـــعـــنـــوان ¢ـــثـــلي الــــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة
العمومية :العمومية :

- السيدة والسيد :
rرزقية لوز -

- قدور بن ساسي.
.................. (الباقي بدون تغيير) ................. ".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 23 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 5 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســنــة ســنــة r2015 يــتــضــمن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس إدارةr يــتــضــمن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس إدارة
الــديــوان الــوطـــني ألعــضــاء اHــعــوقــY االصــطــنــاعــيــةالــديــوان الــوطـــني ألعــضــاء اHــعــوقــY االصــطــنــاعــيــة

ولواحقها.ولواحقها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1437 اHوافق 5
ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2015 تــعــY الـــســيــدات والـــســادة اآلتــيــة
أسمـاؤهم تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 9 من اHـرسوم رقم 27-88
اHؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 واHتضمن إنشاء الديوان
الوطني ألعـضاء اHعـوقY االصـطناعـية ولـواحقهـاr أعضاء
YـــعـــوقـــHفي مـــجـــلس إدارة الــــديـــوان الـــوطـــني ألعـــضـــاء ا
االصــطـــنـــاعـــيــة ولـــواحـــقـــهــا Hـــدة ثالث (3) ســنـــوات قـــابـــلــة

للتجديد :
- عــثــمــان مـخــتــاريr ¢ــثل الــوزيـر اHــكــلف بــالــعـمل

rرئيسا rوالضمان االجتماعي
rثل وزير الدفاع الوطني¢ rمولود طاير -

rاليةHكلف باHثل الوزير ا¢ rعلي متيجي -
rكلف بالصحةHثلة الوزير ا¢ rسليمة مقمون -

rكلف بالتجارةHثل الوزير ا¢ rعبـد النور حاجي -
rكلف باجملاهدينHثل الوزير ا¢ rمفتاح شيخ -

- يـــــــــوســف زمـــــــــيـــــــريr ¢ــــــــثـل الــــــــوزيـــــــر اHــــــــكــــــــلف
rبالصناعة

- عــــــلـي نــــــبــــــاوي زروقـيr ¢ــــــثل الــــــوزيـــــــر اHــــــكــــــلف
rبالتضامن الوطني

- عـقــيـلــة شــرقـوr ¢ــثــلـة الــوزيـر اHــكــلف بـالــتــكـوين
rYهنيHوالتعليم ا

- حـــســان هــدام تـــيــجــانيr اHـــديــر الــعــام لـــلــصــنــدوق
rالوطني للضمان االجتماعي للعمال األجراء

- أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسفr اHدير العام
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير

rاألجراء
rثل الهالل األحمر اجلزائري¢ rمراد دماش -

- عـتـيـقـة اHـعـمـريr رئـيـسـة الـفـيـديـرالـيـة اجلـزائـرية
rلألشخاص ذوي اإلعاقة

- نــــور الــــدين بـن عـــيــــسـىr رئــــيس الــــفــــيــــديــــرالــــيـــة
rذهنيا YكيفHالوطنية ألولياء التالميذ غير ا

- هــواريـة بــخــداديr رئـيــســة اجلـمــعــيـة االجــتــمـاعــيـة
Hـــســاعـــدة وتــرقـــيـــة األطــفـــال اHــصـــابــY بـــنــقـص حــركي أو

r"النور" IMOC - IMC مصدر دماغي
- مــحــمـــد مــدونr رئــيس الـــفــيــديــرالــيـــة الــريــاضــيــة

rYللصم اجلزائري
- يـاسـY مـيـرةr رئيس اجلـمـعـيـة الـوطـنيـة لـلـتـربـية

rYكفوفHوالتشغيل والتضامن مع ا
- رشـيــد رزقيr رئــيس اجلـمــعـيــة الـوطـنــيـة حلــامـلي

rاألكياس االصطناعية
Yـثــلـ¢ rنــور الــدين بـوشــلــيـطي وفــاروق أودلــكي -

عن مستخدمي الديوان.

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا?رأةواألسرة وقضايا ا?رأة

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 27 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1436
اHوافق اHوافق 15 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة r2015 يحـدد مدونـة إيراداتr يحـدد مدونـة إيرادات
ونـفــقــات حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم ونـفــقــات حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 302-142

الذي عنوانه " صندوق النفقة ".الذي عنوانه " صندوق النفقة ".
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
 ووزيــــرة الــــتــــضــــامن الــــوطــــني واألســــرة وقــــضــــايـــا

rاألسرة
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 99-11 اHـــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

rمنه
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29 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

�ـــكـن أن يــســـيـــر حـــســـاب الـــتــخـــصـــيص اخلـــاص رقم
142-302 بــاHــكـشــوف. غـيــر أنه يــجب تـســويـتـه عن طـريق

مخصص من ميـزانية الدولة في أجل ال يـتعدى نهاية كل
سنة مالية.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 27 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 15
يونيو سنة 2015.

- وبـــمـــقــــتـــضـى الـــقــانــون رقم 14-10 اHــؤرخ في 8
ربـــيــع األول عــام 1436 الـــمـــوافـق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
2014 واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة r2015 ال سيـما اHادة

r124 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-01 اHــــؤرخ في 13
ربــــــيـع األول عــــــام 1436 اHــــــوافق 4 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2015
واHـتــضـمن إنــشـاء صــنـدوق الــنـفــقـةr ال ســيـمــا اHـادتـان 10

rو11 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-107 اHؤرخ
في 2 رجب عــام 1436 اHــوافق 21 أبــريل ســنــة 2015 الــذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم

r" 142-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 15-107 اHـــــؤرخ في 2 رجب عـــــام 1436
اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 2015 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد مــــدونـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
التـخصـيص اخلاص رقم 142-302 الذي عـنوانه " صـندوق

النفقة ".

اHــادة اHــادة 2 : : يــــقـــيــــد حــســـاب الــتـــخــصـــيص اخلــاص رقم
142-302 ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
rمخصصات ميزانية الدولة -

- مـــــبـــــالـغ الـــــنـــــفــــقـــــة الـــــتـي يــــتم حتــــصــــيــــلـــهــــا من
rبها YدينHا

- الـرســوم الــجـبــائــيــة أو شـبـه الــجــبـائـيــة التي
تــــنـــشــــأr وفــــقــــا لــلــــتــــشــــريـع الــــمـــعــــمــــول بـهr لـــفــــائـــدة

rصندوق النفقة
rالهبات والوصايا -
- كل اHوارد األخرى.

في باب النفقات :في باب النفقات :
 - مبالغ النفقة اHدفوعة للمستفيد منها.

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح ا?ستشفياتوإصالح ا?ستشفيات

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 4  صفر عام   صفر عام 1437 اHوافق  اHوافق 16  نوفمبر سنة  نوفمبر سنة
r2015 يr يــــــحــــدّد إطد إطــــــار تار تــــــنــــظــــــيم االميم االمــــــتــــحــــــانانــــــات اHات اHــــهــــــنـنـــــــيــــة

YمارسHنتمية ألسالك اHلاللتحاق ببعض الرتب اYمارسHنتمية ألسالك اHلاللتحاق ببعض الرتب ا
الطبيY اHفتشـY في الصحة العمومية.الطبيY اHفتشـY في الصحة العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّـق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-77 اHـؤرّخ
في 4 ربـيع األوّل عام 1431 اHوافق 18 فبـراير سـنة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
ألسالك اHــــمـــارســـY الــــطـــبـــيــــY اHـــفـــتــــشـــY في الــــصـــحـــة

rالعمومـية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صالحــيـات وزيــر الـصّــحــة والـسّـــكـان وإصالح

rستشفيـاتHا



- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
- وبـعــد الــرأي اHـطـابق لـلـســلـطـة اHـكـلّـفــة بـالـوظـيـفـة

rالعمومية واإلصالح اإلداري
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
rــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديــد إطـار تـنـظـيم االمـتـحـانـات
اHــــهـــنـــيـــة لـاللـــتـــحـــاق بــــبـــعض الــــرتب اHـــنـــتــــمـــيـــة ألسالك

اHمارسY الطبيY اHفتشY في الصحة العمومية.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـتـضـمن االمـتحـانـات اHـهـنـيـة االخـتـبارات

اآلتـية :
1 - رتـــــبـــــة طـــــبـــــيب مـــــفـــــتـش  - رتـــــبـــــة طـــــبـــــيب مـــــفـــــتـش رئـــــيس فـي الـــــصـــــحــــةرئـــــيس فـي الـــــصـــــحــــة

العمومية :العمومية :
- اختـبـار حـول موضـوع مـهني ذي صـلـة باخـتـصاص

r3 عاملHا rدة 3 ساعاتHترشح : اHا
r(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعامل 2.
2 - رتــــبــــة صـــــيــــدلـي مــــفــــتـش رئــــيـس في الـــــصــــحــــة - رتــــبــــة صـــــيــــدلـي مــــفــــتـش رئــــيـس في الـــــصــــحــــة

العمومية :العمومية :
- اختـبـار حـول موضـوع مـهني ذي صـلـة باخـتـصاص

r3 عاملHا rدة 3 ساعاتHترشح : اHا
r(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعامل 2.
3 - رتــبـة جـراح أســنـان مـفــتش رئـيس في الــصـحـة - رتــبـة جـراح أســنـان مـفــتش رئـيس في الــصـحـة

العمومية :العمومية :
- اختـبـار حـول موضـوع مـهني ذي صـلـة باخـتـصاص

r3 عاملHا rدة 3 ساعاتHترشح : اHا
r(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعامل 2.
اHـــــــــــــــاداHـــــــــــــــادّة ة 3 :  : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد

االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهr تعد إقصائية.
اHــــــــاداHــــــــادّة ة 4 :  : تـــــــــلــــــــحـق بــــــــأصـل هــــــــذا الـــــــــقــــــــرار بـــــــــرامج

االمتحانات اHهنية لكـل رتبة.
اHاداHادّة ة 5 :  : يـتم الفصل بـY اHتـرشحY اHـتساوين في
اHرتبة بالنسبة لالمتحانات اHهنـية وفقا للمعيار اآلتي :

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.
YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHـتـســــاوينr رغــم تـطــبـــيق اHــعـيـار اHــذكـور أعالهr فـإنـه
يــتـمr حـــسب األولـــويــــةr تــطـــبــــيق اHــعـــايــــيــر الــثــانــويــــة

اآلتي ذكـرهـا :
rاألقدمية في الرتبة -

rاألقدمية العامّة -

- سن اHترشّح (األولوية لألكبر سنا).

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــتــضــمّن مــلـف الــتـــرشح لــلـــمــشــاركـــة في
االمـــتــحــانـــات اHــهـــنــيــة طـــلــبــا خـــطّــيـــا لــلــمـــشــاركـــة يــقــدمه

اHترشح.

YـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـسـتـوفـY الـشـــروط الـقـانـونــيـة األسـاســيـة لـلـمـشـاركــة
rــسـتــخــدمـةHـهــنــيـة من طــرف اإلدارة اHفي االمــتـحــانــات ا

ويجب أن حتتوي على الوثائق اآلتية :

rأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
صفوف جيش التحـرير الوطني أو اHنظمـة اHدنية جلبهة
الـــتــــحـــريـــر الــــوطـــنـي أو أرمـــلـــة أو ابـن (ة) شـــهـــيــــدr عـــنـــد

االقتضاء.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـY أعـضـاء جـيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــنـي وأرامل وأبـــنــــاء الــــشـــهــــداءr طــــبـــقــــا لـــلــــتــــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـجب عــلى اHـتـرشـحــــY اHشـــاركـY فـي
rـنـصـوص عـلـيـهــا في هـذا الـقــرارHـهـنــيـة اHاالمـتـحـانات ا
أن يستـوفوا مسـبقا جمـيع الشروط الـقانونيـة األساسية
YمارسHنـتمـية ألسالك اHطلوبـة لاللـتحـاق بالـرتب اHا
الـطـبــيـY اHـفـتـشـY في الـصـحــة الـعـمـومـيـةr كـمـا حتـدّدهـا
أحـــكــــــام اHـــرســــوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 10-77 اHــــؤرّخ في 4
ربـــــيـع األوّل عـــام 1431 اHــــوافق 18 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2010

واHذكـور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 16
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
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