
العدد العدد 42
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

األربعاء األربعاء 20 شوشوّال  ال  عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 5 غشت سنة غشت سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دولية اتفاقيات واتفاقات دولية 
مـرســوم رئـاسي رقم 15-188 مــؤرّخ في 4 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 20 يـولــيـو ســنـة t2015 يــتـضــمن الــتـصــديـق عــلى تــعـديـل
t(انــتـلـسـات) ــنـظــمـة الــدولـيـة لالتــصــاالت بـواسـطــة الـسـواتـلHـتــعــلــق بـاHــادة 12 مـن االتــفـاق اHالـفـــقــرة (ج) (2) من ا
اHـعـتمـد من طرف جـمعـيــة األطـراف أثــنـاء دورتـهـا احلــاديـة والـثالثـــY االستـثنـائيــةt اHـنعـــقــدة بـباريس من 20 إلى
23 مارس سنة 2007.....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 15-191 مــؤرّخ في 4 شـوّال عام 1436 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنة t2015 يـتـضـمن الـتـصـديق عـلى االتــفـاقـية
بY حكـومة اجلمـهورية اجلزائـرية الد�ـقراطيـة الشعـبية وحـكومة دولـة الكويت لـتجـنــب االزدواج الضــريـبـي ومـنـع
التـهــرب الضريبـي فيمـا يتعـلــق بالضرائب على الدخـلt اHوقـعة بالكويـت بتاريـخ 20  أبريـل سنـة 2008.............

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 15-195 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 اHوافق 23 يولـيو سنة t2015 يـتضمن حتـويل اعـتماد إلى مـيزانية
تسيير وزارة الشؤون اخلارجية....................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-196 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 اHوافق 23 يولـيو سنة 2015. يـتضمن حتـويل اعـتماد إلى مـيزانية
تسيير وزارة العدل.....................................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-197 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 اHوافق 23 يولـيو سنة t2015 يـتضمن حتـويل اعـتماد إلى مـيزانية
تسيير وزارة الصيد البحري واHوارد الصيديـة..............................................................................................

مــرســـوم رئــاسـي رقــم 15-203 مــؤرخ في 10 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 26 يــولـيـو سـنـة t2015 يــعـدّل اHــرسـوم الـرئـاسي رقم
01-197 اHــؤرخ في أول جـمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 22 يـولــيـو ســنـة 2001 الــذي يـحــدّد صالحــيــات مـصــالح رئــاسـة

اجلمهورية وتنظيمها...................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-206 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 اHوافـق 27 يولـيو سنة t2015 يــعــدل ويتـمـم اHرسـوم التـنفيـذي
رقم 11-252  اHـؤرخ في 12 شــعـبــان عـام 1432 اHـوافق 14 يـولــيـو ســنـة 2011 الــذي يـــحـــدد كـيــفــيــات تــســيـيـــر حــســاب
الــتـــخـــصـــيـص اخلـــاص رقـم 137-302 الــذي  عـــنــوانه " الــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــدعـم االســـتــثــمـــار لـــلــكــهــربــــة والــتــوزيـع
العمومـي للغـاز".........................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-207 مـؤرخ في 11 شـوّال عام 1436 اHـوافـق 27 يـولـيـو سـنة t2015 يـحـدد كـيـفـيـات اHـبــادرة باخملـطط
الوطني للنشاط البيئي والتنمية اHستدامة وإعداده.......................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة t2015 تــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام بـوزارة الــصــنــاعـة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا.............................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة t2015 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة دراسـات بوزارة
التنمية الصناعية وترقية االستثمار - سابقا................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة t2015 يـتضمّن إنهـاء مهام عضو �ـجلس إدارة الوكالة
الوطنية للممتلكات اHنجمية........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة t2015 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام عــضـوين �ــجـلس إدارة
الوكالة الوطنية للجيولوجيا واHراقبة اHنجمية.............................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة t2015 يتضمّن إنهاء مـهام نائب مدير بوزارة التهيئة
العمرانية والبيئة - سابقا...........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة t2015 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش لـلـبـيـئة فـي والية
سيدي بلعباس............................................................................................................................................

مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة t2015 تـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــرين لـلـبــيـئـة في
الواليات.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة t2015 يتـضمّـن إنهـاء مهـام مـدير الـتعـمـير والـهنـدسة
اHعمارية والبناء في والية سطيف................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة t2015 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـفـتش بـوزارة األشـغـال
العمومية...................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شـــعــبــان عــام 1436 اHـــوافق 9  يــونــيــو ســنــة t2015 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مـــكــلّف بــالــدّراســات
والتلخيص بوزارة األشغال العمومية............................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة t2015 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة..............

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة t2015 يتضـمّن إنهاء مهـام مديرة النـشاطات الثـقافية
بوالية اجلزائر.............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة t2015 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديـريـن لـلــثــقــافـة في
......................................................................................................................................................Yواليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة t2015 يــتـضـمّـن إنـهـاء مـهــام مـديـر اHــركـز اجلـزائـري
لتطوير السينما.........................................................................................................................................

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة t2015 تــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرين لــلـمــسـارح
اجلهوية......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة t2015 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام نــائــبــة مــديــر بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة - سابقا................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة t2015 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأة..................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة t2015 يـتضمّن إنهاء مهـام اHدير العام لوكـالة التنمية
االجتماعية.................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة t2015 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر النـشـاط االجتـماعي
والتضامن في والية جيجـل...........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة t2015 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام اHـديـر الــعـام لــلـتــطـويـر
الرياضي بوزارة الشباب والرياضة...............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة t2015 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام بـديـوان كاتب الـدولـة لدى
وزير الشباب والرياضةt اHكلّف بالشباب - سابقا...........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة t2015 يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في
والية اHدية.................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة t2015 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام األمــY الـعــام لـلــمـجـلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي.....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة t2015 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام رئـيـسـة دراسـات بـاجمللس
الوطني االقتصادي واالجتماعي.....................................................................................................................
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 اHوافق 7 يونيو سنـة t2015 يتضمّـن تفويض اإلمـضـاء إلى اHدير العامّ للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي...............................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 اHوافق 7 يونيو سنـة t2015 يتضمّـن تفويض اإلمضـاء إلى مدير اHوارد البشرية.......

قرار مؤرّخ في 19 شعـبان عام 1436 اHوافق 7 يونـيو سنـة t2015 يـتضمّـن تفويض اإلمـضـاء إلى مدير الدراسـات القانونية
واألرشيف................................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 19 شعـبان عام 1436 اHوافق 7 يونـيو سنـة t2015 يـتضـمّـن تفويض اإلمـضـاء إلى مـدير اHيـزانيـة والوسائل
ومراقبة التسيير......................................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 19 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 7 يــونــيــو ســنــة t2015 يــتــضــمّـن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر إدارة وتـمــويل
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باHديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي............................

قراران مؤرّخان في 19 شعبان عام 1436 اHوافق 7 يونيو سنـة t2015 يتضمنان تفويض اإلمضـاء إلى نائبي مدير............
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اتفاقيات واتفاقات دولية اتفاقيات واتفاقات دولية 
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم 15-188 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 4 شـــــو شـــــوّال عــــامال عــــام
1436  اHـــــوافق اHـــــوافق 20 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة t2015 يـــــتــــــضـــــمنt يـــــتــــــضـــــمن

التصديـق على تعديـل الفـقـرة (ج) (التصديـق على تعديـل الفـقـرة (ج) (2) من اHـادة ) من اHـادة 12
مــن االتــــــفـــــاق اHـــــتـــــعـــــــلــق بـــــاHـــــنــــــظــــــمـــــة الـــــدولـــــيـــــةمــن االتــــــفـــــاق اHـــــتـــــعـــــــلــق بـــــاHـــــنــــــظــــــمـــــة الـــــدولـــــيـــــة
لالتـصـاالت بـواسطـة السـواتـل (انـتلـسات)t اHـعتـمدلالتـصـاالت بـواسطـة السـواتـل (انـتلـسات)t اHـعتـمد
من طرف جـمعـيـة األطــراف أثـنــاء دورتهــا احلـاديـةمن طرف جـمعـيـة األطــراف أثـنــاء دورتهــا احلـاديـة
والــثالثـــY االسـتــثـنـائـيـــةt اHـنـعـــقــــدة بـبـاريس منوالــثالثـــY االسـتــثـنـائـيـــةt اHـنـعـــقــــدة بـبـاريس من

20 إلى  إلى 23 مارس سنة  مارس سنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةt وزيــر الــشـؤون
tاخلارجيـة والتعاون الدولي

tادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدستور  -

- وبـناء عـلى اHـرسوم الـرئاسي رقم 01-370 اHؤرخ
في 13 نــوفــمـــبــر ســنــة 2001 واHــتــضـــمن الــتــصـــديق عــلى
تـعـديالت االتـفــاق اHـتـعـلق بــاHـنـظـمـة الــدولـيـة لالتـصـاالت
بواسطة السواتل (انـتلسات)t اHعتمدة من طرف جمعيـة
األطـــراف أثـــنــاء دورتــهـــا اخلـامــســة والـعــشــرين اHــنـعــقـدة
بواشنطن من 13 إلى 17 نوفمبر سنة t2000 وكذا تعديل
اHــادة 23 من اتـــفــاق االســتـــغالل اHــعـــتــمــد خالل االجـــتــمــاع
الـواحـد والـثالثـY لـلـمـوقــعـY اHـنـعـقـد في واشـنـطن من 9

t2000 إلى 10 نوفمبر سنة

-  وبــــعـــد االطـالع عـــلـى تـــعــــديل الــــفــــقـــرة (ج) (2) من
اHــــادة 12 مـن االتــــفـــاق اHــتــعــــلــق بــاHــنــظــــمـــة الــدولــيــــة
لالتـصــاالت بــواسـطــة الـسـواتل (انــتـلــسـات)t اHـعــتـمـد من
طـــــرف جـــــمـــــعــــيــــــة األطــــــراف أثــــــنــــــاء دورتـــــهــــــا احلــــــاديـــــة
والـثالثــY االسـتـثنـائـيــةt اHـنـعـــقــدة ببـاريس من 20 إلى

t2007 23 مارس سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــصــدّق عــلى تــعــديل الــفــقــرة (ج) (2)
من اHـــادة 12 مـن االتــفـاق اHـتـعــلــق باHـنـظــمـة الـدولـيــة
لالتـصــاالت بــواسـطــة الـسـواتل (انــتـلــسـات)t اHـعــتـمـد من
طـــــرف جـــــمـــــعــــيــــــة األطــــــراف أثــــــنــــــاء دورتـــــهــــــا احلــــــاديـــــة
والـثالثــY االسـتـثنـائـيــةt اHـنـعـــقــدة ببـاريس من 20 إلى
23 مـــارس ســـنــة t2007 ويـــنـــشــــر في اجلـــريــدة الـــرســـمـــيــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــالـــجـــزائــر في 4 شــوّال عــام 1436 اHــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

نص تـعـديل الـفـقرة (ج) نص تـعـديل الـفـقرة (ج) (2) من اHـادمن اHـادّة ة 12 من االتـفاق من االتـفاق
اHتـعـلاHتـعـلّق بـاHنـظـمـة الدولـيـة لالتـصـاالت بواسـطـة الـسواتلق بـاHنـظـمـة الدولـيـة لالتـصـاالت بواسـطـة الـسواتل
(انــتــلــســات)t اHـعــتــمــد من طــرف جــمـعــيــة األطــراف أثــنـاء(انــتــلــســات)t اHـعــتــمــد من طــرف جــمـعــيــة األطــراف أثــنـاء
دورتـها احلادية والثالثـY االستثنـائيةt اHنـعقدة بباريسدورتـها احلادية والثالثـY االستثنـائيةt اHنـعقدة بباريس

من من 20 إلى  إلى 23 مارس سنة  مارس سنة 2007.

تــعــدّل الــفــقـرة (ج) (2) من اHـادّة 12 من هــذا االتــفـاق
كما يأتي :

"2 - في حــالـة مـا إذا تـنــازلت الـشـركـة أو أيــة هـيـئـة
مـــســتــقــبــلــيــةt اHــســتــخــدمــة لــلــتــرددات اخملـــصـــصـــة الـــتي
تعتبر تــراثـا مـشـتـركـاt عــن تــخـصـيـص الـــتـردد هــذا
(أو تـــــخـــــصــــــيـــــصـــــات الـــــتــــــرددات تـــــلك)t أو اســــــتـــــخـــــدمت
تـخــصـيص الــتـردد هــذا (أو تـخــصـيـصــات الـتــرددات تـلك)
بطـريقـة تـختـلف عمـا ينص عـلـيه هذا االتـفـاقt أو أعـلنت
إفالســـهـــاt فـــإن اإلدارات اHـــشـــعـــرة لن تـــرخـص اســـتـــخــدام
تــخــصـيـص الـتـردد هـذا (أو تـخـصـيـصـات الـتـرددات تـلك)
إالّ عن طـريق الـهـيـئـات اHـوقـعـــة عــلى اتـفـــاق لـلـخـدمـــات
الـعمــومـــيـةt �ـا سـيسـمح لـلـمـنـظمـة الـدولـيـة لالتـصاالت
بـواسـطــة الـسـواتل (ITSO) ضـمـان امــتـثـال تـلـك الـهـيـئـات

اخملتارة للمبادىء العامة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسي مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم رقم 15-191 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 4 شـــــو شـــــوّال عــــامال عــــام
1436  اHـــــوافق اHـــــوافق 20 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة t t2015 يـــــتــــــضـــــمنيـــــتــــــضـــــمن

الـتــصــديق عـلى االتـــفـاقــيـةالـتــصــديق عـلى االتـــفـاقــيـة بــY حـكــومـة اجلـمــهـوريـةبــY حـكــومـة اجلـمــهـوريـة
اجلــزائــريـة الــد�ــقــراطـيــة الــشـعــبــيــة وحـكــومــة دولـةاجلــزائــريـة الــد�ــقــراطـيــة الــشـعــبــيــة وحـكــومــة دولـة
الــــكـــويـت لـــتـــجـــــنــب االزدواج الــــضــــريــــبــي ومــــنـعالــــكـــويـت لـــتـــجـــــنــب االزدواج الــــضــــريــــبــي ومــــنـع
التـهــرب الضـريبـي فيمـا يتـعـلــق بالضرائب علىالتـهــرب الضـريبـي فيمـا يتـعـلــق بالضرائب على
الدخـلt اHوقــعة بالـكويـت بتاريـخ الدخـلt اHوقــعة بالـكويـت بتاريـخ 20  أبـريـل سنـة  أبـريـل سنـة

.2008

ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس الـجمهـوريـة
-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةt وزيــر الــشـؤون

tاخلارجيـة والتعاون الدولي
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اHاداHادّة ة 2
الضرائب اHعنيةالضرائب اHعنية

1 - تـــطـــبـــق هــــــذه االتـــفــــاقــــــيــة عــــلـى الــضــــــرائب
عــلى الــدخــــل اHـفـــروضــــــة لـصـــــالـح دولــــة مـتــعــــاقـــدة
أو أقـــســـامـــهــــا الـــســـيـــاســـــيـــة الــفــــرعـــــيـــة أوالـــســلـــطــــات
احملــلـــيــة الــتــابــعــــة لــهــــاt بــغض الــنـظـــــر عن الــطـــريــقــــة

التي تفـرض بهـا.

2 - تـــــعـــــتــــــبـــــر مـن الـــــضـــــرائـب عـــــلـى الـــــدخــل كـــــافـــــة
الـضرائب اHـفـروضة عـلى إجـمالي الـدخـل أو عـلى عنـاصر
الــدخــل �ــا في ذلـك الــضــــرائب عـــلـى األربـــاح الــنــاجتــــة
tـــنـــقـــولــةHـــنــقـــولـــــة أو غـــيــر اHعن نـــقـل مـــلـــكــيـــة األمـــوال ا
والــضــرائب عــلى إجــمــالي األجــور والــــرواتب اHــدفــوعــــة
من قـــبــل مــشــــروعــات (مــؤســســــات)t وكـــذلك الــضــرائب

على زيادة قيمـة رأس اHال.

3 - الـــضـــرائب احلـــالــــيـــة الـــتي تـــطـــبـق عـــلـــيـــهـــا هـــذه
االتفاقية بوجـه خـاص هي :

أ) بالنسبة للجـزائـر :أ) بالنسبة للجـزائـر :
t(1) الضريبة على الدخل اإلجمالي

t(2) الضريبة على أرباح الشركات

tناجمH(3) الضريبة على أرباح ا

tهنيH(4) الرسوم على النشاط ا

t(5) الدفـع اجلـزافي

(6) اإلتـــاوة والــضـــريـــبـــة عـــلى مـــحـــاصـــيل نـــشـــاطــات

الـــــتـــــنـــــقــــــيب والـــــبــــــحث واســـــتــــــغالل ونـــــقـــل احملــــــروقـــــات
باألنـابيب.

(مشارا إليها فيما بعـد بـ"الضريبة اجلـزائريـة").

ب) بالنسبة للكـويت :ب) بالنسبة للكـويت :
t(1) ضريبة دخـل الشركـات

(2) اHسـاهـمة مـن صافي أربـاح الـشركـات الـكويـتـية

tدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلميHساهمة اHا
t(3) الــزكـاة

(4) الـــضــــريــــبــــة اHـــفــــروضـــــة عــــلى الــــشــــركـــات لــــدعم

العمالـة الوطنية.
(مشارا إليها فيما بعد بـ"الضريبة الكويتية").

4 - تــطـــبق هــذه االتـــفــاقـــيــة أيـــضــا عـــلى أي ضــرائب
�ـــاثــلـــة أو مــشـــابــهـــة في جــوهـــرهــا والـــتي تـــفــرض طـــبــقــا

tادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدستور  -
-  وبـــــعــــد االطـالع عــــلـى االتـــــفـــــاقــــيــــة  بـــY حــــكـــومــــة
اجلـمـهوريــة اجلـزائـريـة الد�ـقـراطـية الـشـعـبيـــة وحـكـومـة
دولــــة الــكـــــويـت لــتـــجـــنـب االزدواج الـــضـــريــــبـي ومـــنـع
الــتـــهـــــرب الــضــريـــبي فــيــمــــا يــتــعــــلــق بــالــضـــرائب عــلى
الـــدخـلt اHـــوقــــعـــة بـــالــكـــويــت بــتـــاريـخ 20  أبـــريـل ســـنـــة

t2008

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يـصدّق عـلـى االتــفـاقـية  بY حـكـومـة
اجلـمـهوريــة اجلـزائـريـة الد�ـقـراطـية الـشـعـبيـــة وحـكـومـة
دولــــة الــكـــــويـت لــتـــجـــنـب االزدواج الـــضـــريــــبـي ومـــنـع
الــتـــهـــــرب الــضــريـــبي فــيــمــــا يــتــعــــلــق بــالــضـــرائب عــلى
الـــدخـلt اHـــوقــــعـــة بـــالــكـــويــت بــتـــاريـخ 20  أبـــريـل ســـنـــة
t2008 وتـــنــــشــــر فـي اجلـــريـــدة الــــرســـمــــيـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــالـــجـــزائــر في 4 شــوّال عــام 1436 اHــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاقيـة بY حكومة اجلمهورياتفـاقيـة بY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة وحكومة دولة الكويتـة وحكومة دولة الكويت
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهربلتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب

الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخـلالضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخـل

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
tالشّعبيّة وحكومة دولـة الكـويت

- رغـبــة مـنـهــمـا في تــعـزيـز عالقــاتـهــمـا االقـتــصـاديـة
اHــــتـــبــــادلـــة مـن خالل إبــــرام اتـــفــــاقـــيــــة لـــتــــجـــنب االزدواج
الـــضــــريـــبي ومــــنع الـــتــــهـــرب الــــضـــريـــبـي فـــيــــمـــا يـــتــــعـــلق

tبالضرائب على الدخـل

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
األشخاص اHعنيوناألشخاص اHعنيون

YــقـيــمـــHتــطـبـق هــذه االتــفـاقـــيـة عــلى األشــخـــاص ا
في إحـدى الدولتY اHتعاقدتY أو في كلتيهما.
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حـ) يـعني مصـطلح "النـقل الدولي" أي نقل بـواسطة
ســفـيــنـة أو طــائـرة يــتـولـى تـشــغـيــلـهــا مـشــروع (مـؤســسـة)
تــابـع لــدولـــة مــتــعـــاقــدةt مـــا عــدا احلـــاالت الــتي يـــتم فـــيــهــا
تـشـغـيل الـسـفـيـنـة أو الـطـائـرة فـقط فـيـمـا بـY أمـاكن تـقع

tتعاقدة األخـرىHفي الدولة ا
ط) يـعني مصطـلــح "ضـريبــة" الضريبـة  اجلزائريّة

tحسبما يقتضي سياق النص tأو الضريبة الكويتية 
ي) تعني عبـارة "السلطة اخملتصـة" :

(1) بـــالـــنـــســـبــــة لـــلـــجــــزائـــر : الـــــوزيــــر اHـــكــــلّف

باHاليّـة أو �ثله اHرخّص له في ذلك.
(2) بـالـنــسـبـة لـلـكـويـت : وزيــر اHـالـيّــة أو �ـثـل

مفوّض من قبل وزير اHاليّـة.

2 - فــيــمــا يـخــتص بــتــطــبـيـق هـذه االتــفــاقــيـة في أي
وقت من قـبل دولـة مــتـعـاقـدةt فـإن أي مـصـطـلح لم يـرد له
tومــا لم يــقـتض سـيـاق الــنص خالفـا لـذلك tتـعـريف فــيـهـا
يـكـون له نفس مـعـنـاه في ذلك الوقت �ـوجب قـانـون تلك
الـدولــة اHـتــعـاقــدة فـيــمـا يــتـعــلق بـالــضــرائب الـتي تــطـبق
Yوأي مــــعـــنى طــــبـــقـــا لــــلـــقـــوانـــ tعـــلـــيــــهـــا هـــذه االتـــفــــاقـــيـــة
الـضـــريـبــيـة اHــطـبــقــة في تــلك الـدولـــة اHـتــعــاقــدة يـســود
عـلى اHـعـنى اHـعـطى لـلـمـصـطـلح طـبـقـاً ألي قـوانـY أخـــرى

في تلك الدولـة اHتعـاقدة.

اHاداHادّة ة 4
اHقـيماHقـيم

1 - ألغــراض هــذه االتـفـاقـيـــةt تـعـني عــبــارة "مـقـــيم
في دولـة متعـاقدة" :

أ) بالنسبـة للجـزائر : تعـني عبارة "مقـيم في دولة
متعاقدة" أي شـخص خاضع للضريـبة في اجلزائر �وجب
تـشريـعهـاt بسـبب مـوطنه أو مـكان إقـامته أو مـقر إدارته

أو أي معيار آخـر ذي طابع متشابه.
ب) بالـنـسـبـة لـلـكــويت : الـفـرد الـذي يـكــون موطـنـه
في الــكـــويت ويــكـــون مــواطـــنــا كـــويــتـــيــاt وأي شــركـــة يــتم

تأسيسها في الكـويت.

2 - ألغـراض الــفـقـرة t 1 فـإن عــبـارة "مــقـيم في دولـة
متعاقدة" تشمـل أيضا :

أ) حكـومة تـلك الدولة اHـتعـاقدة أو أي قـسم سياسي
tفرعي أو سلطة محلية تتبـع لها

ب) أي مــؤســســة حــكــومـــيــة يــتم تــأســيــســهــا في تــلك
الـدولـة اHـتـعــاقـدة �ـوجب قـانـون عــام مـثل شـركـة أو بـنك
مـركزي أو صـندوق أو هـيئـة أو مـؤسسـة خيـرية أو وكـالة

tأو أي كيان آخـر مشابه

لـقوانـY دولــة متـعـاقدة بـعـد تـاريخ توقـيع هـذه االتفـاقـية
بــــاإلضـــافــــــة إلى الــــضـــــرائـب الـــقــــائــــمـــــة أو بــــدالً عـــنــــهــــا.
YـتـعـــاقـدتـHا Yوتـخـطـر الـسـلـطـات اخملـتـصـــة في الـدولـتـ
إحـداهــمـا األخـــرى بــالـتــغـيــيـرات اجلــوهـــريـة الــتي أدخـلت

على القوانY الضريبية لكـل منهما.

اHاداHادّة ة 3
تعاريف عامةتعاريف عامة

1 - ألغــراض هــذه االتــفــاقــيـــةt مـــا لم يــقــتض ســيـــاق
النص خالف ذلك :

أ) تــــعــــنـي عــــبــــارتـــــا "دولــــــة مـــــتــــعـــــاقـــــدة" و"الــــدولــــة
اHـــتــــعــــاقــــدة األخـــــرى" اجلــــــزائـــر أو الــــكـــــويت حــــســـبــــمــــا

tيقتضي سياق النص
ب) يـــعـــني مـــصــطـــلح "اجلـــزائـــر" إقـــلــيـم اجلــمـــهـــوريّــة
اجلــــزائـريّــة الـدّ�ــقـراطـيّـــة الـشّـعــبـيّــة ويـشــمــلt إضــافـــة
tفي مــا وراءه tالـــبــحـــر اإلقــلـــيــمـي و tإلى اإلقـــلـــيم الــبـــري
مــخــتـــلف مــنـــاطق اجملــال الــبـــحــري الــتـي تــمــارس عـــلــيــهــا
اجلــمـــهــوريّــة اجلـــزائــريّــة الـــدّ�ــقــراطـــيّــة الــشّـــعــبــيّـــةt وفــقــا
لتـشـريـعـهـا و/ أو الـقانـون الـدوليt حـقـوقـا سـيـادية و/ أو
الـوالية القـانونـيةt ألغـراض استـكشاف اHـوارد الطـبيـعية
tـــــيـــــاه الــــتـي تـــــعـــــلــــوهHلــــقــــــاع الـــــبـــــحــــــر وبـــــاطن أرضــه وا

tواستغاللها وحفظها وإدارتها
ج) يــعــني مــصــطـلـح "الــكـويـت" إقــلـيـم دولــة الـكــويت
ويـشـمل أي مــنـطـقـة خــارج الـبـحــر اإلقـلـيـمـي والـتي وفـقـاً
لـــلــــقـــانـــون الــــدولي حتــــددت أو يـــجـــوز حتــــديـــدهــــا �ـــوجب
قـوانY الـكـويت كـمنـطـقـة �كن أن تـمـارس فـيهـا الـكويت

tحقوق السيادة أو الواليـة
د) يـــشــمـل مـــصــطــلـــح "شــخص" أي فــــرد أو شـــركــــة

tوأي كيان آخـر من األشخـاص
هـ) يـــعـــــني مـــصـــطـــلـــح "مـــواطـــن" أي فـــــرد حــــائـــــز
عــلى جنـسـية دولــة متـعاقـدةt وكـذلك أي شخص قــانـوني
أو أي شــركـــــة أو أي كــيـــان آخــــر يـــســتــمـــد وضــعــه هــــذا

tتعاقدةHالنافذة في تلك الدولـة ا Yمـن القوان
و) يــعـني مـصــطـلــح "شــركـــة" أي شـخص اعــتـبـــاري
أو أي كـــيـــــان يـــعـــامـــل مـــعـــامــلــــــة الـــشـــخـص االعـــتـــبــــاري

tألغــراض الضـريبـة
ز) تــعـنـي عـبــارتــا "مــشــروع (مـؤســســة) تــابع لــدولـة
مـتــعــاقـدة" و"مــشـروع (مــؤســسـة) تــابع لــلـدولــة اHــتـعــاقـدة
األخـرى" عـلى الـتــوالي مـشـروع (مـؤسـسـة) يـبـاشـره مـقـيم
فـي دولـة مـتـعــاقـدة ومــشـــروع (مـؤسـســة) يــبـاشـره مـقـيم

tتعاقدة األخـرىHفي الدولة ا
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tجـ) مـكتـب
tد) مصنــــع
tهـ) ورشـــة

tو) مزرعة أو أي أراض مزروعة
ز) مــــنــــجـم أو بـــئــــر نــــفـط أو غـــــاز أو مــــحــــجـــر أو أي
مكـان يرتبط باستكشاف أو استغالل اHوارد الطبيعية.

3 - تشمـل عبـارة "منشأة دائمة" كـذلك :
أ) مــوقــع بـنـــاء أو مــشـــــروع تـشـيــــيـد أو جتـمــــيع
أو تـــركــــيب أو أنـــشــــطـــة إشــــرافـــيـــة مــــتـــعـــلّــــقـــة بـــذلـك تـــتم
�ـارســتــهـا فـي دولـة مــتــعـاقــدةt فــقط في حــــال اسـتــمـرار
ذلك اHــوقـــع أو اHــشــــروع أو تــلـك األنــشــطـــــة Hــدة تــــزيــد

tعـن ستة (6) أشهـر
tا فـيهـا اخلـدمات االسـتشـارية� tب) تـقد  اخلـدمـات
بــواسـطـــة مـشـــروع (مــؤسـســـة) تـابــع لــدولـــة مـتـعـــاقـدة
من خالل مــســتــخــدمــY مـتــعــاقــد مــعـهـم من قــبل اHــشـروع
tــتــعــاقــدة األخـرىHلــهــذا الـغــرض فـي الــدولــة ا (ــؤســســةHا)
فـقط إذا اسـتـمـرت تـلك األنـشـطـة لـفـتـرة أو لـفـتـرات تبـلغ
في مجـمــوعـها أكـثــر من سـتـة (6) أشـهــر ضـمن أي فـتـرة

tًاثني عشـر (12) شهـرا
جـ) اســـتــخـــــدام مــعــــدات جـــوهـــريــــة Hــدة تـــتــجــــاوز
سـتـة (6) أشــهـر خـالل أي فـتــرة اثــني عــشـر (12) شـهـراً أو
تركـيبـهـا في تلك الـدولة اHـتعـاقـدة بواسـطة أو لـصالح أو

�وجب عقد مع اHشروع (اHؤسسة).

tــادّةHــتـــقــدمـــة من هــذه اH4 - بــالــــرغم من األحــكـــام ا
فإن عبارة "منشأة دائمة" ال تشمـل اآلتي :

أ) اسـتــخــدام مـرافق فــقط لــغـرض تــخــزين أو عـرض
t(للمؤسسة) سلع أو بضائع �لوكة للمشروع

ب) االحـتــفـاظ �ــخـزون من ســلع أو بـضــائع �ــلـوكـة
tللمشروع (للمؤسسة). فقط لغرض التخزين أو العرض
جـ) االحــتــفـاظ �ــخـزون مـن سـلع أو بــضــائع �ـلــوكـة
لـلـمـشـروع (لـلــمـؤسـسـة) فـقط لـغـرض تـصـنـيـعـهـا بـواسـطـة

tمشروع (مؤسسة) أخـرى
د) االحـــتــــفـــاظ �ـــقـــــر ثـــابت لـــلــــعـــمــل فــــقط لـــغـــــرض
tــــــعـــــــلـــــــــومــــــاتHشـــــــــراء ســــــلــــع أو بـــــــضــــــــائـع أو جلـــــــمـــع ا

t(للمؤسسـة) للمشــروع
tهـ) االحتـفاظ �قـر ثابت لـلعـمل فقـط لغرض الـعمل
لـلـمـشـــروع (لـلـمـؤسـســة)t فـي مــزاولـــة أي نـشـــاط آخــــر

tذي طبيعة حتضيرية أو مساعدة

جـ) أي كـــيـــان يـــتم تـــأســـيــسـه من قـــبل حـــكـــومــة تـــلك
الـــدولـــة اHـــتـــعـــاقـــدة أو قـــسم ســـيـــاسي فـــــرعـي أو ســـلـــطـــة
مـحــلـيـة تـتـبع لـهـا أو مـؤســســة حـسب الـتـعـــريف الـــوارد
في الـــفــــقـــــرة الـــفـــــرعـــيـــة (ب)t بـــاالشـــتـــراك مـع هـــيـــئـــات

مشابهـة من دولـة ثـالثـة.

3 - حــيــثــمــا يــكــون فــردا مــا وفــقــا ألحــكــام الــفــقــرة 1
مـقيمـا في كلـتا الدولـتY اHـتعاقـدتtY فإن وضـعه حيـنئذ

سيتحدّد على النحـو اآلتي :
أ) يــعــتــبــــر مــقــيــمـــا فــقط فـي الــدولــــة اHــتــعـــــاقـــدة
الــتي يــتــوفــر لــه مـســكن دائم بــهــا. إذا تـوفـــر لـه مــسـكـن
دائم في كلـتا الـدولتـY اHتـعاقدتـtY فيـعتـبر مـقيـماً فقط
فـي الــدولــة اHـــتــعــاقـــدة الــتي تـــكــون عالقـــاته الــشــخـــصــيــة

t(صالح احليويةHمركز ا) واالقتصادية بها أوثق
ب) إذا لم يـــكن �ـــكــنــا حتــــديـــد الـــدولــــة اHــتـــعــــاقــدة
الـــتي بــهـــا مــركـــز مــصــاحلـه احلــيــويـــةt أو إذا لم يــتـــوفــر له
مـســكن دائم في أي مـن الـدولــتـY اHــتـعــاقـدتــtY فـيــعـتــبـر
مــقــيــمـــا فــقط فـي الــدولــة اHـتــعــاقــدة الــتي يــكـــون لــه بــهـا

tمحـل إقامـة معتـاد
Yجـ) إذا كـان له محـل إقامـة معـتـاد في كلـتـا الدولـت
اHــتـعــاقـدتــtY أو إذا لم يـكن لـه مـحل إقــامـة مـعــتـاد في أي
مـنــهـمـــاt فـيــعـتــبــــر مـقـــيـمــا فـقط في الــدولـــة اHــتـعــــاقـدة

tالتي يكون من مواطنيها
د) إذا لم يـــكن �ـــكـــنـــا حتــديـــد وضـــعه طـــبـــقــــا ألحـــكــام
Yالـــفــقــرة (جـ) تـــتــولى الـــســلـــطــات اخملــتـــصــة في الـــدولــتــ

اHتعاقدتY حـل اHسألة باتفاق متبادل.

t4 - حـيث يـعتـبـر وفقــا ألحـكـام الـفـقرة 1 شـخص ما
tYـتـعـــاقـدتـHا Yمـقـيـمـا فـي كـلـتــا الــدولـتـ tخالف الــفـــرد
فـإنه يــعـتــبـر عـنــدئـذ مــقـيــمـاً فــقط في الـدولـــة اHـتــعـــاقـدة

التي ¤ تأسيسـه فيها.

اHاداHادّة ة 5
اHنشأة الدائمةاHنشأة الدائمة

1 - ألغــــــــراض هـــــذه االتــــفــــــاقـــــــيــــةt تـــــعـــــني عـــــبـــــارة
"مــنــشـــأة دائـمــــة" اHــقــــــر الـثــــابت لــلــعــمــــل الــــذي يـتــم
مــن خاللــه مــزاولـــة نشـاط اHـشـــروع (اHـؤسســـة) كـلـيــا

أو جـزئيـا.

2 - تشمل عبارة "منشأة دائمة" بوجه خـاص :

tأ) مقر اإلدارة

tب) فــــــرع
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 7 - إن كــــون شـــركــــة مــــقـــيــــمـــة فـي دولـــة مــــتـــعــــاقـــدة

تـسـيـطـر عـلى شـركـــة أو تسـيـطـر عـلـيـهــا شــركـــة مـقـيـمـة
في الـــدولــــة اHـــتـــعــــاقـــدة األخـــرى أو تــــزاول عـــمالً فـي تـــلك
الـدولـة اHـتـعاقـدة األخــرى (سـواء من خالل مـنـشأة دائـمـة
أو خالفــه)t فـــإن ذلـك الــــواقــع ال يـــجـــعـــل في حـــــد ذاتـــه

أيا من الشركتY منشأة دائمة للشركة األخرى.

اHاداHادّة ة 6
الدخل من األموال غير اHنقولةالدخل من األموال غير اHنقولة

1 - الـــــدخـل الـــــذي يـــــحـــــصل عـــــلـــــيـه مـــــقـــــيم فـي دولــــة
مـتـعــاقـدة من األمـوال غـيــر اHـنـقـولــة (�ـا في ذلك الـدخــل
من الـــــــزراعـــــــــة أو األحـــــــراج) الــــــكـــــــائــــــنـــــــــة في الـــــــدولــــــــة
اHــتــعـــــاقــدة األخــرىt يــخــضـع لــلــضــريــبـــة في تــلك الــدولــة

اHتعــاقدة األخــرى.

2 - يــكــون لــعــبـارة "األمــوال غــيــر اHـنــقــولــة" اHــعـنى
الـوارد لـهـا وفـقــاً لـقـانــون الــدولــة اHـتـعــاقــدة الـتي تــوجـد
بــهـا األمـوال اHـعـنــيـة. وعـلى أي حـالt فـإن الــعـبـارة تـشـمل
اHـــلـــكـــيــــة اHــلـــحـــقـــــة بـــاألمـــوال غـــيــر اHـــنـــقـــولـــة واHـــاشـــيــة
واHـعــدات اHــســتـخــدمــة في الــزراعـة واألحــراجt واحلــقــوق
الـتي تـطــبق عـلـيــهـا أحـكــــام الـقــوانــY اHـتـعــلـقـــة �ــلـكـيـــة
األراضيt وحق االنتـفاع بـاألموال غـير اHنـقولـةt واحلقوق
في اHـدفـوعـات اHـتـغـيــرة أو الـثـابـتـة مـقـابل االسـتـغالل أو
tوارد الـطبـيعـيةHوارد وغـيرهـا من اHاحلق في استـغالل ا

وال تعتبر السفن والطائرات من األموال غير اHنقولة.

3 - تطبـق أحكــام الـفقــرة 1 على الـدخــل الناجت من
االستخدام اHبـاشر لألموال غير اHنـقولة أو من تأجيرها

أو استغاللها بأي شكـل آخـر.

4 - تـطـبق أحـكـام الـفـقـرتـY 1 و3 أيـضـاً عـلى الـدخـل
من األموال غير اHـنقولة Hشروع (Hـؤسسة) وعلى الدخـل
مـن األمـــوال غـــيـــر اHـــنـــقـــولـــة اHـــســـتـــخـــدمـــة ألداء خـــدمـــات

شخصية مستقلة.

اHاداHادّة ة 7
أرباح األعمالأرباح األعمال

1 - تــخـــضـع األربــاح الـــعـــائـــدة Hــشـــروع (مـــؤســســة)
تـــابع لــدولـــة مــتـــعــاقــدة لـــلــضـــريــبــة فـــقط في تـــلك الــدولــة
اHـتــعــاقــدة مـا لم يــــزاول اHــشـــروع (اHــؤســســـة) نــشـــاطــاً
فـي الـــدولـــة اHــتـــعـــاقـــدة األخـــرى من خالل مـــنـــشـــأة دائـــمــة
قـــائــــمـــة في تــــلك الــــدولـــة اHـــتــــعـــاقــــدة األخـــرى. فـــإذا زاول
اHــشـــروع (اHــؤســســة) أو يـــزاول نــشــاطــاً كــاHــذكـــور آنــفـاً
فــــإنـه يــــجـــــوز فـــــرض الــــضـــــريــــبـــــة عــــلـى أربــــاح اHـــــشــــروع
(اHــــؤســـســــة) في الــــدولـــة اHــــتـــعــــاقـــدة األخــــرى ولـــكـن فـــقط
بــالــنــســبــة لــلـــجــزء الــذي �ــكن أن يــنــسـب مــنــهــا إلى تــلك

اHنشأة الدائمة.

Yو) االحــتـفــاظ �ـقــر ثـابت لــلـعــمل فـقط ألي جــمع بـ
األنـشــطــة اHـذكــورة في الــفــقـرات الــفــرعـيــة من (أ إلى هـ)
شــرط أن يــكــون مــجــمل الــنــشــاط بــاHــقــر الــثــابت لــلــعــمل

الناجت عن هذا اجلمع ذا طبيعة حتضيرية أو مساعدة.

5 - بــــالــــرغـم من أحــــكــــام الــــفــــقــــرتــــY 1 و2 الــــســـــابق
ذكـــــرهـــــمـــــاt إذا عـــــمل شـــــخص غـــــيـــــر الـــــوكـــــيل ذي الـــــوضـع
اHـسـتقـل الـذي تـنطـبق عـليه الـفـقرة t8 في دولة مـتعـاقدة
tـتعـاقدة األخرىHلصالح مـشروع (مـؤسسـة) تابع للـدولة ا
فــإن ذلك اHــشــروع (اHــؤســســة) ســيــعــتــبــر بــأن له مــنــشــأة
دائمة في الدولة اHتـعاقدة اHذكورة أوالً فيما يتعلق بأية
أنــــشــــطــــة يـــــقــــوم بــــهــــا ذلك الــــشــــخـص لــــصــــــالح اHــــشــــروع

(اHؤسسة)t إذا حتققت إحدى احلاالت اآلتية :
أ) كــــان لــــديه ويــــزاول بــــشــــكــل مــــعــــتــــاد في الــــدولـــة
اHــتـعــاقـدة اHــذكــورة أوالً سـلــطـة إلبــرام الـعــقــود بـاسم ذلك
اHـشــروع (اHـؤســسـة)t إالّ إذا كــانت أنـشــطـة ذلك الــشـخص
مـــحــدودة بــتـــلك اHـــذكــورة في الـــفــقــرة 6 والــتـيt إن تــمت
�ــارسـتــهـا من خالل مــقـر ثــابت لـلــعـملt ال جتــعـل من هـذا

tقر الثابت منشأة دائمة طبقا ألحكام هذه الفقرةHا
ب) لم يــــكن لـه مــــثـل هــــذه الــــســــلــــطــــةt ولــــكــــنـه عـــادة
يـحــتـفـظ في الـدولــــة اHـتــعــاقــدة اHـذكــــورة أوالً �ـخـــزون
من سـلع أو بـضـائع �ـلـوكـة Hـثل هـذا اHـشـروع (اHـؤسـسة)
ويـقــوم بــتــسـلــيم ســلع أو بــضـائـع مـنــهــا بـصــفــة مــنـتــظــمـة

t(ؤسسةHا) شـروعHنيابة عن هذا ا
جـ) كـان يـضمـن بـشـكـل مـعـتـاد في الـدولـة اHـتـعـاقدة
اHـذكورة أوالً طـلـبات شـراءt بـشكـل مـطلـق أو شبه مـطلق
لــــلــــمــــشـــــروع (لــــلــــمــــؤســـــســــة) ذاته أو Hــــثـل هــــذا اHــــشــــروع
(اHـؤسسة) ومشروعـات (مؤسسات) أخـرى يسيطـر عليها

tأو له مصلحة مسيطرة فيها (ؤسسةHا) شروعHهذا ا
د) كــــانt بـــحــــكم عــــمـــله هــــذاt يـــقــــوم في تـــلـك الـــدولـــة
اHتـعـــاقدة ولـصـالح اHـشــروع (اHؤسـسـة) بـتـصنــيع سلـع

أو بضائع �لوكة للمشروع (للمؤسسة).

6 - ال يـــعــتـــبـــر أن Hـــشـــروع (Hـــؤســـســـة) تــابـع لـــدولــة
مـتــعــاقــدة مـنــشــأة دائـمــة في الــدولـــة اHــتـعـــاقــدة األخـــرى
جملــرد أن اHـــشــروع (اHــؤســـســة) يـــزاول الــعــمـل في الــدولــة
اHـتـعـاقـدة األخــرى من خالل سـمـسـار أو وكـــيل بـالـعـمـولـة
أو أي وكـــيـل آخــــر ذي وضع مــــســـتــــقـلt بـــشــــرط أن يــــكـــون
تـصــرف هــؤالء األشـخــاص في الــنــطـاق اHــعــتـاد ألعــمــالـهم.
ولـــكن إذا كـــرست كل أنـــشــطـــة ذلك الـــوكــيـل أو مــعـــظــمـــهــا
لــصـالح ذلـك اHـشــروع (اHـؤســسـة) ومـشــاريع (مــؤسـسـات)
أخـــرىt يـــكـــون مــــســـيـــطـــرا عـــلـــيـــهـــا من قــــبـــله أو له حـــصـــة
مـسـيـطــرة فـيـهـاt فـــإنه لن يـعــتـبـر وكـيال ذا وضـع مـسـتـقل

في مفهوم هذه الفقرة.
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تـقــسـيم نــسـبي لألربــاح الـكـلــيــة لــلـمـشـــروع (لـلـمــؤسـسـة)
عـلى مـختـلف أجـزائهt فـإن أحـكام الـفـقرة 2 من هـذه اHادّة
ال تــمـــنـع تـــلك الــدولـــــة اHــتـــعـــاقـــدة من حتـــــديــــد األربـــاح
التي سـتـخـضع لـلـضريـبـة عـلى أسـاس مثل هـذا الـتـقـسيم
النسبي الذي جرى عليه العرفt غير أن طريقة التقسيم
الــنــســبي اHــتــبــعــة يــجب أن تــؤدي إلى نــتــيـجــة تــتــفق مع

اHبادىء اHتضمنة في هذه اHادّة.

6 - إذا كـانت اHـعلـومـات اHـتوفـرة لـلـسـلطـة اخملـتـصة
في دولــة مـــتــعــاقـــدة غــيــر كـــافــيــة لـــتــحــديـــد األربــاح الــتي
تــنـسب لـلــمـنـشـأة الــدائـمـة لـشــخص مـاt فال شيء في هـذه
اHـادّة سـوف يــؤثـر عـلى تـطــبـيق أي قـوانــY أو نـظم لـتـلك
الـــدولـــة اHــــتـــعـــاقـــدة فــــيـــمـــا يـــتــــعـــلق بـــتــــحــــديــــد االلـــتــــزام
الــضــريــبـي لــتــلك اHـــنــشــأة الــدائـــمــة وذلك بــوضـع تــقــديــر
لألربـاح الـتي سـتـخـضع للـضـريـبـة لـتلـك اHنـشـأة الـدائـمة
tــتــعـــاقــدةHبـــواســطــة الــســلــطــــة اخملــتــصـــة لــتــلـك الــدولـــة ا
شـريـطـة أن تـطـبق تـلـك الـقـوانـY أو الـنـظم وفـقـاً Hـبـادىء
هـــــذه اHـــــادّة مـع األخــــــذ بـــــعـــــY االعـــــتـــــبـــــار اHــــعـــــلــــــومــــــات

اHتوفــرة للسلطـة اخملتصـة.

7 - ألغـراض الـفقـرات الـسـابقــةt حتـدد األربـاح التي
تـنسب إلى اHـنـشأة الـدائـمة بـذات الـكيـفـية عـامـاً بعـد عام

ما لم يوجد سبب وجيه وكافٍ يقضي بغير ذلك.

 8 - حـيـثــمـا تـشـتـمــل األربــــاح عــلى بـنـــود لـلـدخــل

أو أربــــاح تــمت مــعــاجلــتــهــــا عـــلى حــــدة فـي مــواد أخـــرى
مـن هــــذه االتـــفـــاقــــيـــةt فـــإن أحـــكــــام تـــلك اHـــواد لـن تـــتـــأثـــر

بأحكــام هـذه اHادّة.

اHاداHادّة ة 8
النقـل البحـري واجلـويالنقـل البحـري واجلـوي

1 - تـخــضــع أربـاح مـشــــروع تـابع لـدولـة مــتـعــاقـدة
من تشـغيل سـفن أو طائرات في الـنقل الـدولي للضـريبة

فقط في تلك الدولة اHتعاقدة.

2 - ألغـراض هـذه اHــادّةt فـإن أربـاح تــشـغـيـل الـسـفن
أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل :

أ) األربــــــــاح الــــــــنــــــــاجتـــــــــة مــن تـــــــأجــــــــــيــــــــر الـــــــســــــــفـن
tوالطائــرات دون طــاقم

ب) األربــــاح من اســــتـــعــــمـــال أو صــــيـــانــــة أو تـــأجــــيـــر
احلاويات والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع.

حــيـنــمـا يــكــون ذلك الـتــأجـيــر أو ذلك االســتـعــمـال أو
الـــصـــيـــانـــةt وذلك حـــسب احلـــالـــةt تـــابـع حلــركـــة الـــســـفن أو

الطائرات في النقل الدولي.

2 - مـع مـــراعـــاة أحـــكـــام الـــفـــقـــرة t3 حـــيـــثـــمـــا يـــزاول
مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة
tــتــعــاقـدة األخــرى من خـالل مـنــشــأة دائــمــة قـائــمــة فــيــهـاHا
فــســوف تــنــسب في كل دولــة مــتــعــاقــدة إلى تــلـك اHــنــشـأة
الــدائــمــة األربــاح الــتي �ــكن أن حتــقــقــهــا فــيــمــا لــو كــانت
مــشـــروعــا (مــؤســـســة) مـــتــمـــيــزاً ومــســـتــقـالً يــبــاشـــر نــفس
األنـشـطـة أو أنـشـطـة مـشـابـهـة حتت نـفس الـظـروف أو في
ظــروف مــشــابـهــة ويــتــعــامل بـصــورة مــســتــقـلــة تــمــامـاً مع

اHشروع (اHؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3 - عـــنـــد حتـــديــد أربـــاح اHـــنـــشــأة الـــدائـــمـــةt تــخـــصم
اHـصـــاريف الـقـابلـــة لـلـخـصم اخلــاصــة بـاHـنـشـأة الـدائـمـة
�ــا في ذلك اHـصـاريف الـتــنـفـيـذيـة واHـصـاريف اإلداريـة
الـعامـة التي أنفـقت سواء في الـدولة الـكائـنة بـها اHـنشأة
Yاالعـتـبار أيــة قـوان Yآخـذاً بعـ tالـدائـمــة أو في غيـرهــا

أو نظم مطبقة في الدولة اHتعاقدة اHعنية.

ومـع ذلكt ال يــــســــمح بــــخـــصـم أيــــة مـــبــــالغ - بــــخالف
مــبــالــغ إعـــادة الــتــســديــد لــلــنــفــقـــات الــفــعــلــيـــة - تــدفــعــهــا
اHنشـأة الدائمة لـلمركز الـرئيسي للـمشروع (للـمؤسسة)
أو أي مـكاتب تابعـة لهذا اHـشروع (اHؤسسـة)t على سبيل
اإلتـــاوة أو الـــرســوم أو أي مــبــالغ أخــــرى �ــاثــلــــة تــدفــع
في مـقـابل اسـتـعـمـال لـبـراءة اخـتـراع أو ألي حـقـوق أخرى
أو على سـبيل الـعمـولةt مـقابل خـدمات مـعيـنة ¤ تـقد�ـها
أو مــقـابـل أعـمــال اإلدارة أو فـــوائـد عن أمــوال - مــا عــدا
في حـــــالــــة اHــــشــــروعـــــات (اHــــؤســــســــات) اHـــــصــــرفــــيــــة - ¤

إقراضها للمنشأة الدائمـة.

وبـــاHـــثـل عـــنـــد حتــديـــد أربـــاح اHـــنــشـــأة الـــدائــمـــة فال
يـعتـبر ربحـاً لهـا أي مبـالغ (بخالف مـبالغ إعـادة التـسديد
لـلنـفقـات الفـعلـية) تـستـحق اHنـشأة الـدائمــــة على اHـركز
الــرئـــيـــسي لـــلـــمــشـــروع (لـــلـــمــؤســـســـة) أو أي من مـــكــاتـــبه
كـــإتــــاوات أو رســـوم أو أي مـــبــــالغ أخـــرى �ــــاثـــلـــة مــــقـــابل
استـعمال لـبراءة اخـتراع أو ألي حقـوق أخـرى أو كعـمولة
في مــقــابل خــدمــات مــعــيـنــة ¤ تــقــد�ــهــا أو مــقــابل أعــمـال
اإلدارة أو كــفــائـدة - فــيــمـا عــدا اHــشــروعـات (اHــؤســسـات)
اHـصــرفـيـة - عـن أمـوال ¤ إقــراضـهــا من اHـنــشـأة الــدائـمـة
tللمـركز الرئـيسي للـمشروع (لـلمؤسـسة) أو أحد مـكاتبه
وذلـك وفــقـاً لــلــقــواعــد اHــعــمـول بــهــا في الــدولــة اHــتــعــاقـدة

اخلاضع فيها الدخل للضريبة.

4 - ال تـــنــــسب أي أربـــاح إلـى مـــنـــشــــأة دائـــمـــة جملــــرد
قــــيـــام تــــلك اHــــنـــشــــأة الــــدائـــمــــة بـــشــــراء ســــلـع أو بــــضـــائع

للمشـروع (للمؤسسة).

5 - إذا جـرى الـعـرف في دولــة مـتـعـاقــدة عـلى حتـديـد
األربـــاح الــــتي تــــنــــسب إلى مــــنــــشـــأة دائــــمــــة عـــلـى أســـاس
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األخــــــرى والــذي هـــــو اHـــالك اHـــســتـــفــيـــد ألربــــاح األســهــم
هـــــذهt تـــــخـــــضــع لــــــلـــــضــــــريـــــبــــــة فـــــقط فــي تـــــلك الـــــدولـــــــة

اHتعـاقــدة األخـرى.

ال تؤثــر هـذه الفـقـــرة عـلى الضــريـبة الـتي تـخضــع
لــهــا الــشــركــة فــيــمــا يــتــعــلق بــاألربـــاح الــتي تــدفـــع مــنــهـا

أربــاح األسهـم.

2 - يـــــــعــــــــني مــــــــصـــــــطــــــــلـح "أربـــــــاح األســــــــهم" حــــــــسب
اســـتـــخـــدامـه في هـــذه اHـــادّةt الـــدخـل مـن األســـهم أو أســـهم
"االنـتفاع" أو حـقوق "االنتـفاع" أو أسهم التـعدين أو أسهم
اHـــؤســـســY أو حـــقـــوق أخـــرىt الـــتي ال تـــمـــثل مـــطـــالـــبــات
ديـــونt اHـــســــاهـــمــــة في األربـــاحt وكــــذلك الـــدخـل الـــذي قـــد
يــخــضـع لــنــفس الــضــرائب مــثل الــدخل من األســهـم طــبــقـا
لـــقـــوانـــY الـــدولـــة اHـــتـــعـــــاقـــدة الــــتي تـــعـــتـــبــــر الـــشـــركـــــة

اHوزعــة للدخـل مقيمـة فيها.

3 - ال تـــــنـــــطـــــبق أحـــــكـــــام الـــــفـــــقــــرة 1 إذا كــــان اHـــــالك
اHستفيد من أرباح األسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة
يزاول عمالً فـي الدولة اHـتعـاقدة األخـرى التي تـقيم فـيها
الــشــركـة الــدافــعـة ألربــاح األســهم من خالل مــنـشــأة دائــمـة
تـــقع فــيـــهــاt أو يـــؤدي في تـــلك الــدولـــة اHــتـــعــاقـــدة األخــرى
خـدمـات شـخصـيـة مـسـتـقـلـة من مـركـز ثـابت فـيـها وكـانت
اHـــلـــكــيـــة الـــتي تـــدفع بـــســـبــبـــهـــا أربـــاح األســهـم مــرتـــبـــطــة
ارتـبـاطـا فـعـلـيـاً بـهـذه اHـنـشـأة الـدائـمـة أو اHـركــز الثـابت.
t14 ــادّةHــادّة 7 أو اHفي مـــثل هـــذه احلـــالـــة تـــطـــبق أحـــكـــام ا

حسبما تكـون احلالـة.

4 - حـــــيـــــثــــمـــــا حتـــــصل شـــــركـــــة مـــــقـــــيــــمـــــة فـي دولــــــة
مـــتــعـــــاقـــدة عـــلى أربـــاح أو دخل مـن الــدولـــــة اHـــتـــعـــــاقــدة
األخـــرىt فـإنه ال يــجـوز لـتــلك الـدولـة اHـتــعــاقـدة األخـــرى
أن تــفــرض أي ضــريــبــة عــلى أربــاح األســهم الــتي تــدفــعــهـا
الــشــــركــــة إال بــقــــدر مـــا يــدفـــع مـن أربــــاح األســهم هـــذه
إلى مــقــيم في تــلك الــدولـــة اHــتــعــاقــدة األخــرى والــذي هـو
اHـالك اHـسـتـفـيـد من أربـاح األسـهم أو بـالـقـدر الـذي تـكون
فـيـه اHـلـكـيـة الــتي تـدفع بـسـبــبـهـا أربـاح األســهم مـرتـبـطـة
ارتـباطـا فعـليـاً �نشـأة دائمـة أو مركـز ثابت يـقع في تلك
الـدولـة اHـتــعـاقـدة األخـرىt وال يـجــوز لـهـا إخـضـاع األربـاح
غيـر اHوزعة للـشركة لـلضريـبة التي تـفرض على األرباح
غـيـر  اHـوزعــةt حـتى لـــو كـــانت أربـاح األسـهم اHـدفـوعـــة
أو األرباح غـيـر اHوزعـة تـتكـون كـلّيـاً أو جزئـيـاً من أرباح

أو دخـل ناشىء في تلك الدولة اHتعاقدة األخرى.

 3 - تــطـبـق آحـكــام الــفــقـرة 1 عــلى األربــاح الــنــاجتــة

مـن اHــشــاركـــة فـي احتـــاد أو عــمــل جتــــاري مــشــتــرك أو
في وكالة تشغـيل دوليـة.

اHاداHادّة ة 9
اHشروعات (اHؤسسات) اHشتركةاHشروعات (اHؤسسات) اHشتركة

1 - حيثمــا :

أ) يــسـاهم مـشــروع (مـؤسـسـة) تــابع لـدولـة مــتـعـاقـدة
بصـورة مـبـاشرة أو غـيـر مبـاشـرة في إدارة أو السـيـطرة
عـــلى أو في رأســـمـــال مـــشــروع (مـــؤســـســـة) تـــابع لـــلـــدولــة

tتعـاقـدة األخـرىHا

ب) يساهم نفس األشـخاص بصورة مباشرة أو غير
مـــبـــاشــــرة في إدارة أو الــــســـيـــطــــرة عـــلى أو فـي رأســـمـــال
مـــشــــروع (مـــؤســــســـة) تـــابـع لـــدولــــة مـــتــــعـــاقــــدة ومـــشـــروع

tتعاقدة األخـرىH(مؤسسة) تابع للدولة ا

وفي أي مـن احلـــــــــالــــــــتـــــــــtY إذا وضــــــــعـت أو فــــــــــرضت
شــروط فيما بـY اHشروعY (اHؤسستY) في عالقاتهما
الــتــجــاريـــــة أو اHــالــيّـــة تــخــتــلف عـن تــلك الــتي تـــوضــع
بـY مـشــروعـY (مـؤسـســتـY) مـسـتـقــلـتـtY فـإن أي أربـاح
كانت سـتتحـقق ألحد اHـشروعY (اHـؤسستـY) لوال وجود
هـذه الشروطt لكنـها لم تتحـقق نتيجـة لذلكt فإنه يجوز
إضــــــافــــــتــــــهـــــــا إلـى أربــــــاح ذلك اHــــــشــــــــروع (اHــــــؤســــــســــــــة)

وإخضاعهـا للضـريبـة تبعاً لـذلك.

2 - إذا أدرجت دولـة مـتـعـاقدة ضـمن أربـاح مـشروع
(مــؤســســـة) تــابع لــتــلك الــدولـــة اHــتــعــاقــدة - وأخــضــعــتــهــا
لــلــضـريــبـة تــبـعــا لـذلـك - أربـاح مــشـروع (مــؤسـســة) تـابع
لــلــدولــة اHــتــعــاقــدة األخــرى وخــاضــعـة لــلــضــريــبــة في تــلك
الـدولـة اHتـعـاقدة األخـرى وكـانت األرباح الـتي ¤ إدراجـها
أربـاحـا كـــان من اHـمـكـن أن تــتـحـقق Hـشــــروع (Hـؤسـســة)
في الـــدولــة اHـــتــعـــاقــدة اHـــذكــورة أوالً لـــو كــانت الـــشــروط
اHــــوضــــوعــــة بــــY اHــــشـــروعــــY (اHــــؤســــســــتــــY) هي نــــفس
(Yمـؤسـسـتـ) Yمــشـروعـ Yالـشـروط الــتي تـوضع عـادة بـ
مـســتـقــلـtY فــإن عـلى الــدولـة اHــتـعــاقـدة األخـــرى أن تـقـوم
بـــإجـــراء الـــتـــعـــديل اHالئـم Hــبـــلـغ األربــاح الـــتـي تــخـــضـــعــه
للضـريبـة. وعنـد إجراء مثل هـذا التـعديل تـراعى األحكـام

األخـرى لهـذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 10
أرباح األسهـمأرباح األسهـم

1 - أربـــاح األســهم الــتي تـدفــعـهـــا شــركــــة مــقـيــمـــة
في دولــــة مــــتـــعــــاقـــدة إلـى مـــقــــيم في الــــدولــــة اHــــتـــعـــــاقـــدة
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اHـطالبة بالـدين التي تدفع عنـهاt تتجــاوز الـقيمــة التي
كـــــان من اHــــمـــــكن االتـــــفــــاق عــــلـــــيــــهــــا بـــــY الــــدافـع واHــــالك
tــسـتــفـيـد مـن هـذه الـفــائـدة فـي غـيـاب مــثل هـذه الــعالقـةHا
عـــنـــدئــــذ تـــطــــبق أحــــكــــام هــــذه اHـــادّة فــــقط عـــلـى الـــقــــيـــمــــة
اHـذكــورة األخيـرة. في مثل هذه احلـالة يظل اجلـزء الزائد
من اHـدفـوعـات خـاضـعـاً لـلضـريـبـة وفـقـاً لـقـوانـY كـل دولة
مـتــعـاقــدة مع وجـوب مـــراعــاة األحــكـــام األخــــرى الــواردة

في هـذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 12
األتــاواتاألتــاوات

1 - يجـوز أن تـخضع األتـاوات الـتي تنـشـأ في دولة
مـتــعـاقـدة وتــدفع إلى مـقــيم في الـدولــة اHـتـعــاقـدة األخـرى
والــذي هـو اHـالك اHـسـتــفـيـد من تـلك األتــاواتt لـلـضـريـبـة

في تلك الدولة اHتعاقدة األخرى.

2 - ومع ذلـكt يـــــــجـــــــــوز أن تـــــــخــــــــضع أيـــــــضــــــــاً تـــــــلك
األتـــاوات لــلــضــريـبــة في الــدولــــة اHـتــعــاقـدة الــتي تــنــشـأ
فـيـهـا ووفـقـا لـقانـون تـلك الـدولـة اHـتـعـاقـدةt ولـكن إذا كان
اHــــالك اHــــســــتــــفـــــيــــد من األتــــــاوات مــــقــــيـــمــــا فـي الــــدولــــة
اHـتـعـــاقــــدة األخـــرى فـــإن الـضــريـبـــة اHـفــروضـــة يــجب
أالّ تـــزيــد عـن 15% (خـــمــســـة عـــشـــر بـــاHـــائـــة) من الـــقـــيـــمــة

اإلجمـالـية لألتـاوات.

3 - يــعــني مــصــطــلح "أتــــاوات" حــسب اســتــخــدامــه
في هـــذه اHـــادّة اHــدفـــوعــات مـن أي نــوع الـــتي يـــتم دفــعـــهــا
كــمـقـابـل لـلـتــصـــرف في أو السـتـعـمــــال أو حق اسـتـعـمـال
أي حـقوق تـأليف عـمل أدبي أو فـني أو علـمي �ا في ذلك
األفـالم الـــســيـــنـــمـــائـــيـــة والـــعـــمل بـــأفـالم أو أشـــرطــة أو أي
وســـائـل إنـــتـــاج أخـــرى تـــســـتـــخـــدم فـــيـــمـــا يــــتـــعـــلق بـــالـــبث
الـــتـــلـــفــزيـــونـي أو اإلذاعي أو أي بـــراءة اخـــتــراع أو عـالمــة
جتــاريــة أو تــصـــمــيم أو ªـــوذج أو مــخــطط أو تـــركــيــبــة أو
عـمـلـيــة إنـتـاجــيـة سـريـةt أو مــعـلـومـات مــتـعـلـقــة بـخـبـرات

صناعية أو جتارية أو علمية.

4 - ال تـنــطـبق أحــكـام الـفــقـرتـY 1 و2 إذا كـان اHـالك
اHــسـتــفــيـد من األتــاوات كــونه مـقــيــمـاً في دولــة مــتـعــاقـدة
يـزاول عـمالً في الدولـــة اHـتعـــاقـدة األخــرى الــتي نـشأت
فــيــهــــا األتــــاوات مـن خالل مـــنــشــأة دائــمـــة تــقـع في تــلك
الــــدولــــة اHـــــتــــعـــــاقــــدة األخــــرى أو يـــــؤدي في تــــلـك الــــدولـــــة
اHـتعــاقدة األخـــرى خدمــات شخـصية مسـتقلــة من خالل
مركز ثابت يـقع في الدولة اHتعاقدة األخــرىt وكان احلق
أو اHلكية اللـذان تدفع عنهما األتاوات يـرتبطان ارتباطا
فعـليا بـهذه اHنـشأة الدائمـة أو اHركـز الـثـابت. في مثـــل
هـذه احلـالـــــة تـطـبق أحـكــــام اHادّة 7 أو اHـادّة t14 حسـبـما

تكون احلـالـة.

اHاداHادّة ة 11
الفـائــدةالفـائــدة

1 - الــفـائــدة الــتي تــنــشـأ فـي دولـة مــتــعــاقــدة وتـدفع
إلى مــقـيم في الـدولـة اHــتـعـاقـدة األخــرى والـذي هـو اHـالك
اHـسـتـفـيـد لـهـذه الـفـائـدةt تـخــضع لـلـضـريـبـة فـقط في تـلك

الدولة اHتعاقدة األخـرى.

2 - يـعــني مــصــطـلــح "الــفــــائـدة" حــسب اســتــخـدامه
في هـــذه اHـــادّةt الــدخل الـــنـــاشىء من مـــطــالـــبــات الـــديــون
بــــكــــافــــــة أنــــواعـــهــــاt ســــــواء كــــــانت مــــضــــمــــونـــــة أو غــــيـــر
مــضــمــونـة بــرهن وســــواء كــــانت حتــمــل حق اHــســاهــمـــة
فـي أربــــــــاح اHــــــــدين أم ال حتــــــــمـل هــــــــذا احلـقt وعــــــــلـى وجـه
اخلــصـــــوص الــدخــل مـن األمـــوال الــعـــمــومــيــــة والــدخــــل
مـن الــــســــنـــــدات أو ســــنــــدات الــــدينt �ــــا فـي ذلك عالوات
اإلصـدار واجلـــوائـز اHـرتـبـطـــة بـتك األمـوال أو الـسـنـدات

أو سـندات الديـن.

ألغــراض هـذه اHـادّة ال تــعـتـبـر الـغـــرامـات اHـتـرتـبـــة
عن التأخير في األداء مثابـة فوائد.

3 - ال تـــنـــطـــبق أحـــكـــــام الـــفـــقــــرة t1 إذا كــــان اHــالك
اHــسـتــفــيــد من الــفــائــدة كــونه مــقــيــمــاً في دولــة مــتــعــاقـدة
يـزاول عـمالً فـي الـدولـــة اHـتــعـــاقـدة األخـــرى الــتي تـنـشـأ
فـــيـــهـــا الـــفـــــائـــدة مــن خــالل مـــنـــشــــأة دائـــمـــة في الـــدولــة
اHتـعـاقـدة األخــرىt أو يـــزاول في تـلك الـدولـــة اHتـعـاقدة
األخـرى خـدمـات شـخـصـيـة مـسـتـقـلـة من مـركـز ثـابت يـقـع
في الدولة اHتـعاقدة األخرىt وكانت اHديونية التي تدفع
بـســبـبـهـا الـفـائـدة مـرتـبـطـة ارتـبـاطـا فـعـلـيـا بـتـلك اHـنـشـأة
الدائمة أو ذلك اHـركز الثابت. في مثل هذه احلالة تطبق

أحكام اHادّة 7 أو اHادّة t14 حسبما تكون احلالـة.

4 - تــعــتــبــر الــفــائــدة قــد نــشــأت في دولــة مــتــعــاقــدة
عـــنــــدمـــا يـــكــــون دافع الــــفـــائـــدة مــــقـــيـــمــــاً في تـــلـك الـــدولــــة
اHـــتــــعــــاقـــدة. غــــيــــر أنه إذا كــــان لــــلــــشـــخـص الـــذي يــــدفـــــع
الــفـــائـدةt ســـواءً كــــان مـقــيــمـا فـي الـدولــــة اHــتـعـــاقــدة أو
غـير مـقيم فـيهـاt منـشأة دائـمة أو اHركـز الثـابت في دولة
مــتـــعــاقــدة وكـــانت اHــديـــونــيــة الـــتي تــدفع عـــنــهــا الـــفــائــدة
مـرتـبـطــة بــاHـنـشـأة الــدائــمـة أو اHـركــز الــثـابت وحتـمـلت
تــــلك اHــــنــــشــــأة الــــدائــــمــــة أو اHــــركــــــز الــــثــــابت عـبء هـــذه
الـفـائـدةt فـإن مـثل هـذه الـفـائــدة تـعـتـبـر عـنـدئـذ قـد نـشـأت
في الـدولـــة اHـتـعــاقــدة التـي تقـــع فيـهـا اHـنـشـأة الـدائـمـة

أو اHركــز الثابت.

5 - حــيــثــمــا يــتـبـــtY اســتـنــــادا إلى عالقــــة خــاصـــة
بY الـدافع واHـالك اHـسـتـفيـد من هـذه الـفـائدة أو بـيـنـهـما
مــعـــاً وبـــY شــخص آخـــرt أن قـــيــمـــة الـــفــائـــدةt مع مـــراعــاة
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4 - تـــخــــضع األربـــاح الـــنــــاجتـــة من نـــقـل مـــلـــكـــيـــة أي
أمــــوال غـــيــــر تـــلـك اHـــشــــار إلـــيــــهــــا في الـــفــــقـــرات 1 و2 و3
لــلــضــريــبــة فــقط في الــدولــة اHــتــعــاقــدة الــتي يــقــيـم فــيــهـا

اHتصـرف في اHلكيـة.

اHاداHادّة ة 14
اخلدمات الشخصية اHستقلةاخلدمات الشخصية اHستقلة

1 - الـــــدخــــل الـــــذي يــــــكـــــتــــــســـــبـــه مـــــقــــــــيم فـي دولـــــة
مـتـعـاقـدة فـيـما يـتـعـلق بـخـدمـات مهـنـيـة أو أنـشـطـة أخرى
ذات طــبــيــعـة مــســتــقـلــةt يــخــضع لــلـضــريــبـة فــقط فـي تـلك
tـــتـــعـــــــاقـــدة إال في إحــــدى احلـــــاالت الـــتـــــالــــيـــةHالـــدولــــــة ا
وعـنـدهــا يـجـوز إخـضـاع هـذا الـدخل لـلـضـريـبـة في الـدولة

اHتعــاقدة األخــرى :

أ) إذا كــــان لـــــديه مــــركــــــز ثــــابت مـــــتــــاح لــه بــــصــــفـــــة
مــنــتــظـــمــة في الــدولــــة اHــتــعــــاقــدة األخــــرى لــغـــرض أداء
أنشـطتـــهt في مثل هـذه احلالـة فقط ذلك اجلـزء من الدخل
الذي يـنسب إلى ذلـك اHركـــز الثـابت يـجــوز أن يـخضــع

tتعـاقدةHللضـريبـة في تلك الدولة ا

ب) إذا كــانت إقــامــته في الــدولــة اHــتــعــاقــدة األخـرى
لـفـتــرة أو لــفـتــرات ال تـتـجـــاوز في مـجـمـوعـهـا 183 يـومـاً
من الـسـنـة اHـالـيّـة اHـعـنـيـةt في مـثل هـذه احلـالـة فـقط ذلك
اجلـزء من الدخل الـذي يـنـتج من الـدولـة اHتـعـاقـدة األخرى
خـالل اHـــــدة أو اHــــدد اHـــــشـــــار إلـــــيـــــهـــــا يــــجـــــوز أن يـــــخـــــضع

للضريبة في تلك الدولة اHتعاقدة.

tـهـنـيـة" بـوجـه خـاصH2 - تـشـمـل عـبـارة "اخلـدمــات ا
األنــشـــطــة اHــســـتــقــلـــة الــعــلـــمــيــة أو األدبـــيــة أو الــفـــنــيــة أو
الـتـــربـويــة أو الـتــعــلـيــمـيــةt وكـذلك األنــشـطــــة اHـســتـقــلـــة
الــــــتي يــــــزاولـــــــهــــــا األطــــــبــــــاء واحملــــــامــــــون واHــــــهــــــنــــــدســــــون

واHعماريون وأطباء األسنان واحملاسبون.

اHاداHادّة ة 15
اخلدمات الشخصية التابعةاخلدمات الشخصية التابعة

t21ـــوادّ 16 و18 و19 و20 وH1 - مع مـــراعــــاة أحـــكـــام ا
فـــإن الـــــرواتـب واألجــــور واHـــكــــافـــآت األخـــــرى اHـــمـــاثـــلــة
الــتي يــكــتـســبــهــا مــقــيم في دولــة مــتــعـاقــدة فــيــمــا يــتـعــلق
بــوظـيــفــــةt تـكـــون قـابــلــــة لـلـخــضـــوع لـلـضــــريـبـــة فـقط
فـي تـلك الــدولـــــة اHـتــعــاقــــدة مــا لــم تــــزاول الــوظـيــفـــة
فـي الـــدولــــة اHـــتــــعـــاقــــــدة األخـــــرى. فــــإذا تـــمـت مــــزاولــــــة
الـــوظـــيـــفـــــة عـــلى ذلـك الـــنـــحـــــوt فــإنـــه يـــجـــــوز إخـــضــــاع
اHـــكـــافــآت اHـــكــتــســـبــة من الـــوظــيـــفــة لــلـــضــريــبـــة في تــلك

الدولـة اHتعـاقدة األخـرى.

5 - تـعـتــبـر األتـاوات قـد نــشـأت في دولـــة مــتـعـاقـدة
إذا كــان دافع األتـاوات مــقـيـمــاً في تـلك الــدولـة اHـتــعـاقـدة.
غـــيــــر أنـهt إذا كـــــان الــــشـــخـص الـــدافـــع لألتــــاواتt ســــواء
tكــــان مــقـيــمــاً في دولــــة مـتــعــــاقـدة أو غــيــر مــقـــيم فــيــهـا
tًــلك في دولــة مـتــعــاقـدة مــنـشــأة دائــمـة أو مــركــزاً ثـابــتـا�
tــؤدي إلى دفع األتــاواتHالـــذي من أجــله ¤ إبــرام الــعـــقــد ا
وعـنـدمـا تـتــحـمل تـلك اHــنـشـأة الـدائـمــة أو اHـركـز الـثـابت
عـبء تـلك األتــــاواتt فـإن هــذه األتــاوات تــعـتــبـــر عــنـدئـذ
قــد نـشــأت في الـدولــة اHـتــعـاقــدة الـتي تــقع فـيــهـا اHــنـشـأة

الدائمـة أو اHركـز الثـابت.

6 - حـيـثـمـا يــتـبـY بـسـبب عـالقـة خـاصـة بـY الـدافع
Yـســتــفــيــد لــهــذه األتــاوات أو بـيــنــهــمــا مــعــاً وبـHــالـك اHوا
شـخص آخرt أن قـيـمـة األتـاواتt مع األخـذ بعـY االعـتـبار
االســتـعـمـال أو احلـق أو اHـعـلـومــات الـتي تـدفع مــقـابال لـهـا
تـــتــجــاوز الــقـــيــمــة الــتي كـــان من اHــمــكـن أن يــتم االتــفــاق
عـلـيــهـا بـY الـدافع واHـالـك اHـسـتـفـيــد في غـيـاب مـثل هـذه
الـعـالقـةt فـإن أحـكـام هـذه اHـادّة تـنـطــبق فـقط عـلى الـقـيـمـة
اHذكورة األخيـرة. في مثل هذه احلالـةt يظـل اجلزء الزائد
مـن اHـدفـوعـات خـاضـعـــا لـلـضـــريـبــة وفـقـــا لـقـــوانـY كــل
من الـــدولــتــY اHــتـــعــاقــدتــtY مع وجـــوب مــراعــاة األحــكــام

األخـرى لهذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 13
األرباح الرأسماليةاألرباح الرأسمالية

1 - تــخـضـع األربــاح الـتـي يـحــقـقــهـا مــقـــيم في دولـة
متعــاقدة من نقل مـلكية أموال غير منـقولة مشاراً إليها
في اHـادّة 6 وتقـع في الدولـة اHـتـعاقـدة األخـرىt لـلضـريـبة

في تلك الدولة اHتعاقدة األخـرى.

2 - األرباح الناجتة عن نقـل ملكية األموال اHنقولة
الــتي تـــشــكـل جــــزءاً من اHــمــتـــلــكـــات الـــتــجـــاريـــة Hــنــشــأة
دائـمــة �ـتـلـكـهـا مـشـروع (مــؤسـسـة) تـابع لـدولـة مـتـعـاقـدة
في الـــدولــــة اHـــتــــعـــاقــــدة األخـــرىt أو من أمــــوال مـــنــــقـــولـــة
مـتـعـلـقــة �ـركـــز ثـابت يـتـوفــر Hـقــيم مـن دولــة مـتـعــاقدة
فـي الــــدولــــــة اHــــتـــــعــــاقـــــدة األخـــــرى لـــــغــــرض أداء خـــــدمــــات
شــخــصـيــــة مــسـتــقــلـــةt �ـــا في ذلك األربــــاح الـتـي تـنــشـأ
مـن نـقل مـلـكيـة مـثل هـذه اHـنـشأة الـدائـمـة (وحـدها أو مع
اHـشــروع (اHـؤســسـة) كــكل)t أو  من نــقل مــلـكــيـة مــثل هـذا
اHــــركــــز الـــثــــابـتt تـــخــــضـع لـــلــــضــــريــــبـــة فـي تــــلك الــــدولـــة

اHتعــاقدة األخــرى.

3 - تخـضع األرباح الـناجتـة Hشـروع (Hؤسـسة) تابع
لــدولــة مـــتــعــاقـــدة من نــقل مـــلــكــيـــة الــســفـن أو الــطــائــرات
الــعـــامــلــة فـي مــجــال الـــنــقل الـــدولي أو األمــوال اHــنـــقــولــة
اHــتـعـلـقــة بـتـشـغــيل تـلك الـسـفـن أو الـطـائـراتt لــلـضـريـبـة

فقط في تلك الدولة اHتعاقدة.
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3 - ال تـنــطـبق أحــكـــام الـفــقـــرتـY 1 و2 عـلى الـدخـل
اHــــكـــتــــسب من قــــبــل فـــنــــان أو ريـــــاضـي مـــقـــيـم في دولـــة
مـــتـــعــــاقـــدة مـن جــــراء نــــشـــاطــه فـي الـــدولــــــة اHـــتــــعــــاقـــدة
األخـــــرى إذا كـــــانت الــــزيـــــــارة إلى الـــــدولــــــة اHــــتـــــعــــــاقــــدة
األخـرى قـد تـمت ضــمن إطـار بـرنـامج اHـبــادالت الـثـقـافـيـة
Yـــتـــفق عـــلـــيــهـــا من قـــبـل كــلـــتـــا الـــدولـــتــHأو الـــريــاضـــيـــة ا

.YتعـاقدتHا

اHاداHادّة ة 18
اHعاشات التقاعدية واHرتبات العمريةاHعاشات التقاعدية واHرتبات العمرية

مع مـــــراعـــــاة أحـــــكـــــام الـــــفـــــقــــرة 2 من اHـــــادّة t19 فــــإن
اHعاشات التقـاعدية واHكافآت األخرى اHـماثلة واHرتبات
الــعــمـريــة الــتي تــدفـع لــلــفــــرد اHــقــيم في دولـــة مــتــعــاقـدة
مــقــابـل خــدمــة ســـابــقــة تــخـــضع لــلــضـــريــبـــة فـــقط في تــلك

الدولــة اHتعــاقـدة.

اHاداHادّة ة 19
اخلدمات احلكومية (الوظائف العمومية)اخلدمات احلكومية (الوظائف العمومية)

1 - أ) األجـور والرواتب واHكـافآت اHـشابهـةt ما عدا
اHعاشات التـقاعدية التي تدفــع من قـبــل دولـة متعـاقدة
أو قـسم سـيــاسي فـرعي أو ســلـطـة مــحـلـيــة تـتــبع لـهــا إلى
فـــرد مــقــابــل خــدمــات أداهـــا لــتــلك الــدولـــة اHــتــعـــاقــدة أو
لــلـقـسـم الـفـرعي أو لــلـســلـطـةt تــخـضع لـلــضـريــبـة فـقط في

tتعاقدةHتلك الدولة ا

ب) ومع ذلـكt فــــــإن مـــــــثـل هــــــذه األجــــــور والـــــــرواتب
واHــكــافـآت اHــشــابـهــة تــخـضـع لـلــضــريـبــة فــقط في الــدولـة
اHــتــعــــاقـــدة األخــــرى إذا كـــانت اخلـــدمــات قـــد تـم أداؤهـــا
في تــلـك الـدولــة اHــتــعــاقــدةt وكــان الــفــرد مــقـيــمــاً في تــلك

: Yاآلتي Yتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطHالدولة ا

(1) أن يــــــكـــــــــون اHـــــــقـــــــــيم أحــــــــــد مـــــــــواطــــــنـي تــــــلك

tتعــاقـدةHالـدولـــة ا

(2) لـم يـصــبــح مـقــيــمــاً في تــلك الــدولــــة اHــتــعــــاقـدة

فقط لغـرض تقد  اخلدمات.

t2 - أ) يـخــضع أي مـعــاش تـقــــاعـدي يُــدفــع من قـبـل
أو من صــنـاديـــق مـؤســســـة مـن قــبــلt دولـــة مـتــعـــاقـــدة
أو قــسم سـيـــاسي فـــرعي أو ســلـطــــة مـحــلـــيــة تـتـبـــع لـهـا
إلى فـرد مـقـابـل خـدمــات أداهـــا لـتـلك الـدولـــة اHـتـعــاقــدة
أو لــلـقــسم الـفــرعي أو لـلــسـلــطـةt لــلـضــريــبـة فــقط في تـلك

tتعـاقدةHالدولـة ا

2 - بـــالــــرغـم من أحـــكــــام الـــفـــقــرة t1 فـــإن اHـــكـــافــآت
الــتي يــكــتـســبــهــا مــقــيم في دولــة مــتــعـاقــدة فــيــمــا يــتـعــلق
tــتــعــاقــدة األخـــرىHبــوظــيــفـة تــتم مــزاولــتــهــا في الــدولـة ا
تـــكـــون قـــابـــلـــة لـــلـــخـــضـــوع لـــلـــضـــريــــبـــة فـــقط في الـــدولـــــة
اHــــــتــــــعــــــــاقـــــــــدة اHــــــذكــــــــــورة أوالً إذا تــــــوفـــــــــرت كـــــــافـــــــة

الشـــروط التـالـية :
أ) تــــواجـــد اHـــســـتـــلـم في الـــدولــــة اHـــتـــعـــاقـــدة األخـــرى
لــفـتــرة أو لــفـتــرات ال تـتــجــاوز في مـجــمـوعـهـا 183 يـومـا

tعنيةHاليّـة اHفي السنة ا
ب) دفــعت اHــكـافــآت بــواســطـة أو نــيــابـة عـن صـاحب

tتعاقدة األخرىHعمل غير مقيم في الدولة ا
جـ) لم تـتحـمــل اHـكــافـآت مـنشـأة دائـمــة أو مـركـــز
ثـــــابت �ــلــكــــه صـــاحب الـــعــمـــل في الـــدولــــة اHــتـــعــاقـــدة

األخــرى.

tــادّةH3 - بـــالــــرغم من األحـــكـــــام الــســابـــقــــة لــهــــذه ا
فــإن اHـــكـــافـــآت اHــكـــتـــســـبــة مـن وظــيـــفـــة تـــزاول عــلـى مــ°
ســفـــيــنــــة أو طـــائـــرة يـــتم تـــشـــغــيـــلـــهــا فـي مــجــــال الـــنّــقــل
الـدولي من قـبل شركـة تـابعـــة لدولــة متـعــاقـدة تخضــع

للضريبة فقط في تلك الدولة اHتعاقدة.

اHاداHادّة ة 16
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتعـاب أعضــاء مجلس اإلدارة واHدفـوعات اHماثلــة
الـتي يـكتـسبـها مـقـــيم في دولـة مـتعــاقـدة بصـفتـه عـضواً
في مــجـلس إدارة أو فـي جـهـــاز �ـاثـل لــشـــركـــة مــقـيــمـــة
في الـدولــة اHـتـعـــاقـدة األخــــرى تـخـضـع لـلـضــريـبــة فـقط

في الدولة اHتعاقدة اHذكورة أوالً.

اHاداHادّة ة 17
الفنانون و الرياضيونالفنانون و الرياضيون

1 - عـــــلى الـــــرغم مـن أحـــــكــــام اHـــــادّتــــY 14 وt15 فـــــإن
الــدخل الــذي يــكــتـســبه مــقــيم في دولــة مــتـعــاقــدة بــصــفـته
فـــــنــــانــــاً كـــــمــــمــــثـل مــــســـــرحي أو ســــيـــــنــــمـــــائي أو إذاعي أو
تــــلــــفـــزيــــونـي أو مـــوســــيــــقــــيــــاً أو ريــــاضـــيــــاً مـن أنـــشــــطــــته
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتي مـــارســـهـــا بـــهـــذه الـــصـــفـــة في الـــدولــــة
اHــتــعـــاقـــدة األخــرى يــجـــوز إخــضــاعه لـــلــضــريــبـــة في تــلك

الدولـة اHتعـاقدة األخـرى.

2 - حـيــثـمـا يـسـتـحق دخـل مـقــابل أنـشـطـة شـخـصـيـة
زاولـــهـــا فـــنـــان أو ريـــاضي بـــصـــفـــتـه اHـــذكـــورة وكـــان ذلك
الــدخـل لـيـس لـلــفــنــان أو الـريــاضي نــفــسه ولــكن لــشـخص
آخـــرt فــإن ذلـك الـــدخلt وبـــالــرغـم من أحـــكـــام اHــوادّ 7 و14
وt15 يــجــوز إخــضــاعـه لــلــضــريــبــة في الــدولـــة اHــتــعـــاقـدة

التي تمت فيها �ارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.
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اHاداHادّة ة 22
الدخـل اآلخـرالدخـل اآلخـر

تـــــــخـــــــضــــع عـــــــنـــــــــاصـــــــر دخــــل اHـــــــقـــــــــيـم فـي دولــــــــة
مـــتـــعـــــاقــــدةt أيـــنـــمـــــا تـــنـــشـــأt الـــتـي لم تـــتـــنـــاولـــهـــا اHـــواد
الــســابــقــــة من هــذه االتــفــاقـــيــةt لــلــضــريــبــة فــقط في تــلك

الدولة اHتعاقدة.

اHاداHادّة ة 23
إلغاء االزدواج الضريبيإلغاء االزدواج الضريبي

يتم إلغاء االزدواج الضريبي بالكيفية اآلتية :

1 - إذا حــــصل مــــقــــيـم بــــدولــــة مــــتــــعــــاقــــدة عــــلى دخـل
تــفــرض عـــلــيه الــضـــريــبــة في الـــدولــة اHــتـــعـــاقــدة األخـــرى
طـبقــا Hـقتـضيـات هذه االتـفاقـيـةt فإنه يـتعـY على الـدولة
األولـى أن تـخـصم من الـضـريــبـة الـتي قـامت بـتــحـصـيـلـهـا
مـن دخـل هـذا اHــقــــيم مـبــلــغـــا يــعــــادل مـبــلــغ الــضــريــبـــة

tؤداة في هذه الدولـة األخـرىHعلى الدخـل ا

وفي هـذه احلالةt فـإن مبلغ اخلـصم اHذكور ال يـنبغي
أن يـــتــجـــاوز جــزء الـــضــريــبـــة عــلى الـــدخل احملــســـوب قــبل
اخلـصمt واHــطـابق لــلـدخــل اHــفــروضــــة عـلـــيه الـضـــريـبـــة

في هـذه الدولـة األخــرى.

2 - ألغــراض هــذه اHـادّةt فــإن الــزكـــاة اHــشـــار إلـيــهـا
في الـفـقـرة الـفـرعـيـة أ) من الـفـقرة 3 من اHـادّة (2) تـعـتـبـر

�ثابة ضريبة دخل.

t3 - ألغــــــــراض مـــــنح خـــــصـم في دولـــــــة مــــتـــــعــــــاقــــدة
تـــشـــمـل الــضــــريـــبــة اHـــدفــوعـــــة في الـــدولـــــة اHـــتــعـــــاقــدة
األخـــرى الــــضـــريـــبــــة اHـــفــــتـــرض دفــــعـــهــــا في تـــلـك الـــدولــــة
اHــتــعـــــاقــدة األخــــرى و¤ اإلعــفــــاء مــنــهـــا أو تــخــفــيــضــهــا
طبـقاً لـقـوانY أو إجـراءات خاصـة باحلـوافـز االستـثمـارية
هــدفــهــا تــشــجــيع الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة في تــلـك الــدولـة

اHتعــاقدة األخـرى.

اHاداHادّة ة 24
عدم التمييزعدم التمييز

1 - يـجـب أال يــخـضـــع مـواطـــنـــو دولـــــة مــتــعـــــاقـدة
في الــدولـــة اHـتــعـاقــدة األخـرى أليــة ضـريــبــة أو مـا يــتـصل
بـــــهـــــا مـن الـــــتـــــزام تـــــخـــــتـــــلـف أو تـــــكـــــون أكـــــثـــــر عـبءا من
الضـرائب الـتي يـخـضــع أو �كن أن يـخـضع لـها مـواطـنو
هـذه الـدولــة األخــرى الـذين يوجـدون في نـفس الوضـعـيـة
خــصــوصــا فـيــمــا يــتــعــلق بــاإلقــامــة. ويــطــبق هــذا اإلجـــراء
كـــذلك - بــالــــرغم من أحـــكــــام اHــادّة (1) - عــلى األشــخــاص
Yبــــدولــــــة مــــتــــعــــــــاقــــدة أو بــــالــــدولــــتـــــ YــــقــــيـــــمــــHغــــيــــر ا

اHتعــاقدتY معــا.

ب) ومع ذلـكt فــــإن مـــــثل هـــــذا اHــــعـــــاش الــــتـــــقــــاعــــدي
يـخـضـع لـلـضــريـبــة فـقط في الـدولـــة اHـتـعـــاقـدة األخـــرى
إذا كــــــان الــــفــــــرد مــــقــــيــــمــــاً ومــــواطــــنــــاً من تــــلـك الــــدولــــة

اHتعــاقدة األخــرى.

3 - تــــــنـــــطـــــبـق أحـــــكـــــام اHـــــواد 15 و16 و17 و18 عـــــلى
األجـــور والــــرواتب واHـــكــــافـــآت اHـــشــــابـــهـــة األخــــرى وعـــلى
اHــعـاشـات الــتـقـاعــديـة اHـتــعـلـقــة بـتـأديــة خـدمـات مــرتـبـطـة
بــأعـمــال تـمت مــزاولـتـهــا من قــبل دولـة مــتـعـاقــدة أو قـسم

سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها.

اHاداHادّة ة 20
اHدرسون والباحثوناHدرسون والباحثون

الـــفــــرد الــــذي يــــكـــون أو كــــان قــــبــــيل زيــــارته لــــدولـــة
مــتــعــاقــدة مــقـــيــمــاً في الــدولـــة اHــتــعــاقــدة األخــرىt والــذي
بـــدعـــوة من حـــكـــومــة الـــدولـــة اHـــتــعـــاقـــدة اHـــذكــورة أوالً أو
جـــامــعـــة أو كــلـــيــة أو مـــدرســة أو مـــتـــحف أو أي مــؤســـســة
ثــقــافــيــة في الــدولـــة اHــتــعــاقــدة اHــذكــورة أوالtً أو �ــوجب
بــرنـــامج رســـمي لـــلــتـــبـــادل الــثـــقـــافيt تــواجـــد في الـــدولــة
اHتعاقدة Hدة ال تــزيد عن سنتY متتـاليتY فقط لغرض
الـتــدريس أو إلـقـــاء مـحــاضـرات أو عــمل أبـحــاث في مـثل
هــذه اHـــؤســســـاتt يـــعــفـى من الــضـــريـــبــة في تـــلك الـــدولــة

اHتعاقدة فيما يتعلق باHكافآت من هذا النشاط.

اHاداHادّة ة 21
الطالب واHتدربونالطالب واHتدربون

1 - اHـبـالغ الـتي يـتسـلـمـهـا طـالب أو مـتـدرب مـهني
لـغــرض مــعـيــشــته أو دراســته أو تــدريـبهt ويــكــون أو كـان
قبيل زيـارته لدولة مـتعاقـدة مقـيماً في الـدولة اHتـعاقدة
األخـرى وتــواجـد في الـدولــة اHـتـعـاقــدة اHـذكـورة أوالً فـقط
لـغـرض دراسـته أو تـدريـبهt ال تـخـضع لـلـضـريـبـة في تـلك
الــدولــة اHــتـعــــاقــدةt شــرط أن تــكــون تــلك اHــبـالغ نــاجتــة

من مصادر خارج تلك الدولة اHتعاقدة.

2 - فــــيــــمــــا يـــتــــعــــلـق بــــالــــهـــبــــات واHــــنـح الــــدراســــيـــة
واHــكــافـــآت من اخلــدمــة غـــيــر اHــشـــمــولــة بـــالــفــقــرة t1 فــإن
الطالب أو اHتـدرب اHهني اHذكور في الفقرة t1 يستحق
tخالل فــــتـــــرة دراســــتـه أو تـــدريــــبـه tبــــاإلضــــافــــة إلى ذلـك
نــــفس اإلعـــفـــاءات واHــــســـاعـــدات واخلـــصــــومـــات اHـــتـــوفـــرة
tـتــعــاقـدة الــتي يــقـوم بــزيـارتــهـاHفـي الـدولــة ا Yلـلــمــقـيــمـ

فيمـا يتعلق بالضرائب.
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االتـفــاقـيـةt فــيـمـكــنهt بـصــرف الـنـظــر عن وسـائل اHــعـاجلـة
Yاحملــلـيــة لـكــلـتــا الـدولــتـ Yـنــصـوص عــلـيــهــا في الـقــوانـHا
اHــتـعــاقـدتـtY أن يــعـرض قــضـيـته أمــام الـســلـطـة اخملــتـصـة
الــتـابــعـة لــلـدولــة اHـتــعـاقــدة الـتي يــقـيم فــيـهــا أو لـلــسـلــطـة
اخملـتـصـة لـلـدولـة اHـتـعـاقـدة الـتي يـكـون مـن مـواطـنـيـها إذا
كـانت قضـيته تـندرج حتت الـفقرة 1 من اHادّة t24 ويجب
عـــرض الـــقـــضــــيـــة خالل ثالث (3) ســـنـــوات من تـــاريخ أوّل
إخطـار باإلجـراء الذي نتج عـنه فرض ضـريبـة ال تتفق مع

أحكام هذه االتفـاقيـة.
2 - يـــتـــعـــيّـن عـــلى الـــســــلـــطـــة اخملـــتــــصـــةt إذا بـــدا لـــهـــا
االعــــتـــــراض مــــبــــررا وإذا لـم تــــكن هـي ذاتــــهــــا قـــــادرة عــــلى
الـتـوصـل إلى حل مُـرضtٍ أن تــسـعى إلى تـســويـة الـقــضـيـة
عن طـريق االتـفاق اHـتـبـادل مع الـسلـطـة اخملـتصـة بـالـدولة
اHتعاقدة األخـرىt بقصد جتنب فـرض ضريبة ال تتفق مع
هــذه االتـفـاقـيــة. أي حل يـتم الـتــوصل إلـيه يـجب تــطـبـيـقه
دون الــــنــــظــــر ألي حــــدود زمـــنــــيــــة فـي الـــقــــوانــــY احملــــلــــيـــة

.YتعـاقدتHا Yللدولت
Y3 - يـتــعــيّن عــلى الـســلــطـات اخملــتــصـة فـي الـدولــتـ
اHــتـعــــاقــدتــY أن تــسـعى عــن طـــريـق االتـفــــاق اHــتــبـــادل
فـيـمــا بـيـنـهـمــا لـتـذلــيــل أي صـعـــوبـات أو غــمـــوض يـنـشـأ
فــيــمـــا يــتــعـلـــق بـتــفــســـيــر أو تــطـبـــيق هـــذه االتـفــاقــيـــة.
كــمــــا يــجــوز لـهــا الــتـشــاور فـيــمــا بـيــنــهـا إللــغـاء االزدواج

الضريبي في احلاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.
4 - يـــــجــــوز أن تـــــتــــصـل الــــســـــلـــــطــــات اخملـــــتــــصـــــة في
الـــدولـــتـــY اHـــتـــعـــاقـــدتـــY مع بـــعـــضـــهـــا مـــبـــاشـــرة بـــغــرض
الـــــتــــوصــــل إلى اتـــــفــــــــاق فــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلــق �ــــضـــــمــــــون

الفقــــرات اHتقدمــة.

اHاداHادّة ة 26
تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات

Y1 - يـتــعــيّن عــلى الـســلــطـات اخملــتــصـة فـي الـدولــتـ
اHتـعاقدتY أن تـتبادل اHـعلومـات كلمـا كان ذلك ضرورياً
Yاحمللية للدولت Yلتنفيذ أحكـام هذه االتفاقية أو القوانـ
اHـتـعـاقـدتـY فـيـمـا يـتـعـلق بـالـضـرائب اHـشـمـولة فـي هـذه
االتـــفـــــاقـــيـــة طــــاHـــا أن تــــلك الـــضــــرائب لـــيــــست مـــخــــالـــفـــة
لالتـفـاقـيـة. وتـعـامل أي مـعـلـومـات تتـلـقـاهـا دولـة مـتـعـاقدة
بـــاعــتـــبـــارهــا ســـريــة عـــلى نـــفس الـــنــحــــو الـــذي تــعـــامل به
Yـــعــلــومــات الــتي يـــتم احلــصــــول عــلــيــهـــا وفــقــا لــلــقــوانــHا
احملـــلـــيــة لـــتــلـك الــدولـــة اHــتـــعــاقـــدةt وال يـــتم إفــشــــاؤهـــا إال
لألشــخــاص أو الــسـلــطــات (�ـا في ذلك احملــاكم والــهـيــئـات
اإلداريـــة) الـــتي تـــعـــمل فـي مــجـــال تـــقـــديـــر أو حتــصـــيل أو
تنفيذ أو إقامـة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق
بــالـضــرائب اHــشــمــولــة لـهـــذه االتــفــاقــيـــة. وال يــســتــخـــدم
مـثــل هــؤالء األشـخـــاص أو الـسـلـطـات تـلك اHـعـلـومات إال
Hـثــل هــذه األغـــراض. ويــجـوز لــهم إفــشــاء اHـعــلــومـات في

إجراءات احملكمة العلنيـة أو في األحكام القضائية.

2 - يـــجب أالّ تـــفـــرض ضــريـــبـــة عـــلى مـــنــشـــأة دائـــمــة
Hـــشـــروع (Hـــؤســـســــة) تـــابع لـــدولـــة مـــتــــعـــاقـــدة في الـــدولـــة
اHتعاقدة األخرى بطـريقـة تكــون أقـل رعايـة عما يفرض
عـلى مــشــاريـع (مــؤسـسـات) تــابـعـة لــدولـة ثــالـثـةt تــبـاشـر
نـفـس األنـشــطــة في نــفس الــظــــروف. يــجب أن ال يــفــســـر
هــذا احلـكـم عــلى أنــه يـلــــزم دولــــة مــتـعــــاقــدة بــأن تــمـنــح
اHـقـيـمـــY فـي الـدولــة اHـتـعـــاقـدة األخـــرى أي خـصـومات
شـخـصـيـــةt أو تـخـفيـضـــات من الـقـــاعـدة الـضــريـبـيــة أو
مـن الـــضـــريـــبـــة بــــســـبب الـــوضع اHــــدني أو اHـــســـؤولـــيـــات

العائلية والتي قد تمنحها Hقيميها.

3 - بـاستـثـناء تـطـبيق أحـكـام الفـقرة 1 من اHادّة (9)
أو الـفقرة (5) من اHــادّة (11) أو الـفقرة (6) من اHادّة (12)
مـــن هـــــذه االتــــــفــــــاقــــــيــــــةt فـــــإن الــــــفــــــوائــــــد واألتـــــاوات وأي
مـصروفـات أخـــرى مدفـوعـــة من قبل مـشـروع (مؤسـسة)
tتـعـاقدة األخـرىHقـيم في الدولة اH تـابع لدولة متـعــاقدة
يــســمـح ولــغـــرض حتــديــد األربـــاح اخلـــاضــعــــة لــلــضــريــبــة
لـــــذلك اHــــشـــــروع (اHــــؤســـــســــــة)t بـــــخــــصــــمـــــهــــا حتـت نــــفس
الـشــروط كـمـا لـو كانت مـدفـوعـــة إلى مـقـــيم في الـدولــة

. اHتعــاقدة اHذكــورة أوالً

4 - إن اHـــشـــروعــات (اHـــؤســـســـات) الـــتــابـــعـــة لـــدولــة
متعـــاقدة التي يـكون رأس مالـها �ـلــوكا كـلياً أو جــزئياً
أو مـهيمـناً عـليهـا بشـكل مبـاشر أو غيـر مبـاشرt من قبـل
واحـــــد أو أكــــثــــر من اHــــقــــيــــمـــY فـي الــــدولــــة اHــــتــــعـــــاقـــدة
األخـــرىt لن تــخــضـع في الــدولــة اHــتــعــاقــدة اHــذكـورة أوالً
ألي ضـرائب أو الـتـــزامـات مـتـعـلـقـــة بـهـا �ـكـن أن تـكـــون
أكــثـــر عبءا مـن الــضــرائب وااللــتــزامــات اHـتــعــلــقــــة بــهـا
الـــتـي قــــد تـــخـــضع لـــهـــا مـــشـــروعـــات (مـــؤســـســـات) أخـــرى
مــثــيــلــة يــكـــون رأس مــالــهــا �ــلـــوكــا كــلــيــاً أو جــــزئــيـاً أو
مـهـيـمـنـاً عـلـيـها بـشـكــل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشرt مـن قبـل

واحد أو أكثر من اHقيمY في الدولــة األولى.

 5- يـــجـب أن ال يـــفـــســــــر مـــــا جــــــاء في هـــــذه اHـــادّة

عــلـى أنـه يـضـــع إلـــزامــا قــانـونــيـاً عــلى دولــــة مــتـعــــاقـدة
بــأن تـــشــمل اHـــقــيــمــــY في الــدولـــــة اHــتــعـــــاقــدة األخــــرى
�يزة أو مـعامـلـة أو تـفضـيل أو امتـياز قـد �نح ألي دولة
ثـالـثــة أو لـلمـقـيـمـY فـيهـا �ـوجب تـكـوين احتـــاد جـمركي
أو احتـاد اقتـصــادي أو مـنـطقــة جتــارة حـرة أو أي تـرتيب
إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب
أوانتـقال رؤوس األمـوال التي قد تـكون الـدولة اHتـعاقدة

اHذكـورة أوالً طـرفاً فيها.

اHاداHادّة ة 25
إجراءات االتفاق اHتبادلإجراءات االتفاق اHتبادل

1 - حــــيــــثــــمــــا يــــعــــتــــبــــر شــــخص أن إجــــراءات إحــــدى
الـدولــتـY اHـتـعـاقـدتـY أو كـلـتـيـهـمـا تـؤدي أو سـوف تـؤدي
بــالــنــسـبــة له إلى فــرض ضــريــبـة ال تــتــفق مع أحــكــام هـذه
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tـنـبعHأ) فــيـمـا يــتـعـلـق بـالـضــرائب اخملـصــومـة عـنــد ا
عـلى اHبالغ اHـدفوعة أو اخملـصومة في أو بـعد اليوم األوّل
من يـنايـر من الـسنـة الـتـاليـة لـتلك الـتي يـتم فيـهـا دخول

tهذه االتفاقية حيز التنفيذ
ب) فـيـمـا يتـعـلق بـالـضرائـب األخرىt عـلى الـفـترات
الـضـريـبـيـة الـتي تـبـدأ في أو بـعـد الـيـوم األوّل من يـنـايـر
من الـــســـنــة الـــتـــالـــيــة لـــتـــلك الـــتي يـــتم فـــيــهـــا دخـــول هــذه

االتفاقيـة حيز التنفيذ.
اHاداHادّة ة 30

اHدة واإلنهاءاHدة واإلنهاء
تــظل هــذه االتـفــاقــيــة نــافـذة اHــفــعــول Hــدة خـمس (5)
ســـنــوات وتــســـتــمـــر بــعــد ذلـك نــافـــذة اHــفــعـــول Hــدة أوHــدد
�ـاثـلـة مـا لم تـخــطـر إحـدى الـدولـتـY اHـتـعـاقـدتـY الـدولـة
األخـرى خـطــيـاً قــبل سـتـة (6) أشـهــر عـلى األقل مـن انـتـهـاء
اHـدة األولــيـة أو أي مــدة الحـقــةt عن نـيــتـهــا في إنــهـاء هـذه
االتـــــفــــاقــــيـــــة. وفي مـــــثل هـــــذه احلــــالــــةt يـــــتــــوقـف ســــريــــان

: YتعاقدتHا Yاالتفاقية في كلتا الدولت
tنبعHأ) فيمـا يتـعلق بـالضرائب الـتي تخـصم عنـد ا
عـلى اHبالغ اHـدفوعة أو اخملـصومة في أو بـعد اليوم األوّل
من يــنـــايــر من الـــســنـــة الــتــالـــيــة لـــتــلك الـــتي قــــدم فـــيــهــا

tإخطــار اإلنهاء
ب) فـيـمـا يتـعـلق بـالـضرائـب األخرىt عـلى الـفـترات
الـضـريـبـيـة الـتي تـبـدأ في أو بـعـد الـيـوم األوّل من يـنـايـر

من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار اإلنهاء.
اHاداHادّة ة 31

إلغاء االتفاقية السابقةإلغاء االتفاقية السابقة
Yــبــرمــة بــHحتـل هــذه االتــفـــاقــيــة مــحل االتــفـــاقــيــة ا
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريّــة الــدّ�ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحكـومة دولـة الكويت لـتجـنب االزدواج الضـريبي ومنع
الـتـهـرب الـضـريبـي فيـمـا يـتـعـلق بـالـضرائـب علـى الدخـل
واHـوقــعــة في الـكــويت بــتـاريخ الــرابع من جــمـادى األولى

عام 1427 هـ اHوافق 30 مايو سنة 2006.
إثــبــاتــا لــذلك قــام اHـــوقــعــان أدنــاه اHــفــوضــان حــسب

األصول بتوقيع هذه االتفاقية.
حـرّرت في الــكـويت يـوم األحـد بـتـاريخ 14 من شـهـر
t2008 ـوافق 20 أبـريل سـنةHربـيع الـثـاني عـام 1429 هـ  ا
مــن نــسـخــتـــY أصــلـيــتـــY بــالــلـغــــــة الـعــــربـــيّــة ولــكـــل

مــن النسختY حجية متساوية.

2 - ال يـجـــوز بـأي حــــال تــفـســيـر أحــكــــام الـفــقـــرة 1
�ــا يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة :

Yأ) بـــتـــنـــفـــيـــذ إجـــراءات إداريـــة مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــوانــ
واHــــمـــــارســــات اإلداريــــة فـي تــــلـك الــــدولــــة أو فـي الــــدولــــة

tتعــاقدة األخــرىHا
ب) بـتقد  معـلومات ال �ـكن احلصول علـيها �وجب
الـقوانـY أو من خالل اإلجراءات اإلدارية اHـعتـادة اخلاصة

tتعاقدة األخرىHبتلك الدولة أو الدولة ا
جـ) بــتـقــد  مـعـلــومـات من شــأنـهـا إفــشــاء أي أسـرار
تــتــعـــلق بــالــتّــجـــارة أو الــعــمل أو الــصّـــنــاعــة أو اHــعــامالت
tهـنية أو العمليات التّجارية أو معلوماتHالتّجارية أو ا
قــــد يــكـــــون الــكـــشف عـــنــهـــا مــخـــالــفـــاً لــلـــســيـــاســة الـــعــامــة

(النظــام العـام).

اHاداHادّة ة 27
أحكـام متنوعـةأحكـام متنوعـة

1 - يجب أن ال تفسـر أحكام هذه االتفاقـية على أنها
حتـــد أو تـمـنـع أي إعــفـــاء أو تـخــفـيض أو خــصـم ضــريـبي

أو عالوات أخرى تمنح اآلن أو مستقـبالً :
أ) �ـــوجب قــــوانـــY دولـــة مـــتـــعـــاقـــدة فـــيــــمـــا يـــتـــعـــلق
بـتــحـديـد الـضـريـبـة الـتي قــد تـفـرض من قـبل تـلك الـدولـة

tتعاقدةHا
ب) �ــــوجب أي اتــــفــــاق خــــاص مــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــعـــاون

.YتعاقدتHا Yالدولت Yاالقتصادي أو الفني ب
Y2 - يــحق لـلــسـلــطـات اخملــتـصــة في كل من الــدولـتـ
اHــتــعــــاقــدتــY إصــــــدار نــظــم لــغــــرض تــنــفــــيـــذ أحــكــــام

هــذه االتفـاقيـــة.

اHاداHادّة ة 28
أعضــاء البعثـات الدأعضــاء البعثـات الدّبلوماسيـةبلوماسيـة

والهيئات القنصليةوالهيئات القنصلية
ال �س أي نـص في هـــذه االتـــفــــاقـــيـــة بــــاالمـــتـــيـــازات
الـضـريـبيـــة اHـمنـوحــة ألعـضـــاء البـعثــات الـدّبلـوماسـية
أو الـهــيــئـات الــقـنــصــلـيــة أو مــوظـفي اHــنـظــمــات الـدولــيـة
�ــــوجـب الـــقـــواعـــد الــعـــامـــة لـــلـــقـــانـــون الـــدولي أو �ـــوجب

أحكــام اتفاقيات خاصة.

اHاداHادّة ة 29
النفــاذالنفــاذ

تـــخـــطــر كــل من الـــدولــتـــY اHـــتـــعــــاقـــدتـــY األخــــرى
كـتابــة باسـتكمــال اإلجـــراءات الدستوريـــة لدخول هـذه
االتفـاقيـة حيـز النـفاذ. وتـدخـل هذه االتـفاقـية حـيز الـنفاذ
من تاريح استالم آخـــر اإلخطارين وتســـري أحكامها في

: YتعاقدتHا Yكلتا الدولت

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي

وزير اHاليةوزير اHالية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

كر  جوديكر  جودي
وزير اHاليةوزير اHالية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوممرسوم رئاسي رقم  رئاسي رقم 15-195 مؤر مؤرّخ في خ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة t2015 يــــتــــضــــمن حتــــويلt يــــتــــضــــمن حتــــويل
اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2015 الية لسنةHا

- و�ـــــقــــــتـــــــضـى اHــــــرســــــــوم الــــــرئـــــاســي رقم 23-15
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـــصــــصــــة لــــوزيـــر الــــشــــؤون اخلــــارجـــيــــة من مــــيــــزانــــيـــة

t2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعـــتـــمــــــاد قــــــدره تـــســـعـــة ماليـــيـــر وتـــســـعـــمـــائـــة وســـبـــعـــة
وأربــعــون مــلــيـونــا وأربــعــمــائــة وتــســعـــة وســبــعــون ألف
ديــــــنـــــــار (000 .9.947.479  دج) مــــــقـــــيّـــــــــد فـي مـــــيــــــزانــــــيـــــة
الـــتــكـــالــيف اHـــشــتـــركــة وفي الـــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2015  اعــتــمـاد
قـــــدره تــــســـعـــة ماليـــيـــر وتــســـعـــمــائـــة وســـبــعـــة وأربـــعــون

مـــلــــيـــونـــا وأربـــعـــمـــائــــة وتـــســـعـــــة وســـبـــعـــون ألف ديـــنــــار
(000 .9.947.479  دج)  يــــقـــــيّـــد فــي مـــيـــزانــيــــة تـــســيـــــيــر
وزارة الـــــــشـــــــؤون اخلـــــــارجـــــــيـــــــة وفـي الـــــــبـــــــاب رقم 03-42

"التعاون الدولي".

tـــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــــدولــــةHـــــادّة ة 3 : : يــــكـــــلف وزيـــــر اHـــــاداHا
وزيـــرالــشــــؤون اخلــارجـــيــة والــتـــعــاون الـــدوليt كل فـــيــمــا
يـخـــصّهt بتـنـفـيذ هــذا اHـرسـوم الـذي ينــشــر في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوممرسوم رئاسي رقم  رئاسي رقم 15-196 مؤر مؤرّخ في خ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة t2015 يــــتــــضــــمن حتــــويلt يــــتــــضــــمن حتــــويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2015 الية لسنةHا
- و�ــــقــــتـــــضـى اHــــرســــــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 26-15
اHــــــؤرخ في 11 ربــــــيــع الــــــثــــــانـي عـــــام 1436 اHـــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـــصــصـــة لــوزيـــر الـــعــدلt حـــافظ األخـــتـــام من مـــيــزانـــيــة

t2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا
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(55.000.000  دج)  يـقـــيّـد فــي مـيـزانيــة تـسيـــير  وزارة
الـــعـــدل وفي األبـــواب اHـــبـــيــــنـــة في اجلـــدول اHـــلـــحق بـــهـــذا

اHرسوم.
tــالــيـــــة ووزيــــر الــعـــدلHـــادّة ة 3 : : يــكــلــف وزيـــــر اHـــاداHا
حافظ األختـامt كل فيـما يـخــصّهt بـتنفـيذ هــــذا اHرســوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعــــتــــمـــــــاد قـــــــدره خــــمــــســــة وخــــمــــســــون مــــلــــيــــون ديــــنـــار
(55.000.000  دج) مـــــقـــــيّــــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكـــــالـــــيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـــاب رقم 37-91 "نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يــــــــخـــــــــصــص Hــــــيــــــزانـــــيــــــة ســــــــنـــــة 2015
اعـــتــــمــــاد قـــــدره خـــمــــســــة وخــــمـــســــون مـــلـــــيــــون ديــــنــــار

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

15.000.000

7.000.000

7.000.000

9.000.000

38.000.000

7.000.000

7.000.000

4.000.000

4.000.000

49.000.000

49.000.000

11 -  34

12 -  34

13 -  34

14 -  34

11 -  35

11 -  37

الفرع األولالفرع األول
مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح القضائيةاHصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح القضائية - تسديد النفقات................................................
اHصالح القضائية - األدوات واألثاث................................................
اHصالح القضائية - اللوازم............................................................
اHصالح القضائية - التكاليف اHلحقة..............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح القضائية - صيانة اHباني..................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
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مرسوممرسوم رئاسي رقم  رئاسي رقم 15-197 مؤر مؤرّخ في خ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة t t2015 يــــتــــضــــمن حتــــويليــــتــــضــــمن حتــــويل
اعـتماد إلى ميـزانية تسيير وزارة الصيد البحرياعـتماد إلى ميـزانية تسيير وزارة الصيد البحري

واHوارد الصيديـة.واHوارد الصيديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

t2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

t2015 الية لسنةHا

- و�ــــقــــتـــــضـى اHــــرســــــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 52-15
اHــــــؤرخ في 11 ربــــــيــع الــــــثــــــانـي عـــــام 1436 اHـــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـصـصـة لـوزيـر الـصـيـد الـبـحـري واHـوارد الـصـيديـة من
t2015 اليــة لسنةHميزانية التسييــر �وجــب قانــون ا
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" اHادة 13 : تلحق �دير الديوان :
tديرية العامة للتشريفاتHا -
tمديرية الصحافة واالتصال -

tYواطنHمديرية العرائض والعالقات مع ا -
- مديرية الترجمة الفورية وفن اخلط".

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 10 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 26
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-206 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1436 اHـوافـق  اHـوافـق 27 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t2015 يــعـــدل ويـتـمـمt يــعـــدل ويـتـمـم

اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقم اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقم 11-252  اHــــؤرخ في   اHــــؤرخ في 12
شعـبان عام شعـبان عام 1432 اHوافق  اHوافق 14 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2011 الـذي الـذي
يـــحــــدد كــيــفـــيـــات تــســـيــيـــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيـصيـــحــــدد كــيــفـــيـــات تــســـيــيـــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيـص
اخلـــاص رقـم اخلـــاص رقـم 137-302 الـــذي  عــنـــوانه " الـــصـــنـــدوق الـــذي  عــنـــوانه " الـــصـــنـــدوق
الــوطــنـي لــدعــم االســتــثــمـــار لــلـــكــهــربـــة والــتــوزيـعالــوطــنـي لــدعــم االســتــثــمـــار لــلـــكــهــربـــة والــتــوزيـع

العمومـي للغـاز".العمومـي للغـاز".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــY وزيــر اHــالــيـة

tووزيرالطاقة
- وبـناء على الـدّستـورt ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

t( الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

tادة 105 منهHال سيما ا t2015 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-252 اHؤرخ
في 12 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 14 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
الـــذي يــــحـــدد كــيــفــيـــات تــســيــيــــر حــســـاب الــتــخـــصــيـص
اخلـــــــــاص رقـم 137-302 الـــــــذي  عـــــــنــــــــوانه " الـــــــصـــــــنــــــــدوق
الوطنـي لدعـم االستـثمـار للكهـربـة والتوزيـع العمومـي

tتممHعدل واHا t"للغـاز
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعــتـمـــــاد قـــــدره اثــنــــا عـشــر مــلــيــونـا وخــمــســمــائـة ألـف
ديـنــار (12.500.000 دج)  مـقـيّــــد في مــيـزانـيـة الـتـكـالـيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2015  اعــتــمـاد
قـــدره اثـــنــــــا عـــشـــر مـــلـــيــــونـــا وخـــمـــســـمــــائـــة ألـف ديـــنــــار
(12.500.000 دج)  يـقـــيّـــد فــي مـيزانـيـة تـسيـــير  وزارة
الــصـــيــد الـــبـــحـــري واHـــوارد الــصــيـديــة وفـي الـبــاب رقم

37-01 "اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات".

اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكــلـــف وزيــــر اHـــالــيـــــة ووزيــــر الــصـــيــد
الـبــحـري واHـوارد الـصــيـديـةt كل فـيــمـا يـخـــصّهt بــتـنـفـيـذ
هــــــذا اHـــرســـــوم الـــذي يـــنــــشــــر فـي اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 15-203 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 10 شــــو شــــوّال عــــامال عــــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 26 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t2015 يــعــدt يــعــدّل اHـرسـومل اHـرسـوم

الـــــــرئــــــــاسـي رقم الـــــــرئــــــــاسـي رقم 01-197 اHـــــــؤرخ فـي أول جــــــــمـــــــادى اHـــــــؤرخ فـي أول جــــــــمـــــــادى
األولى عـام األولى عـام 1422 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2001 الـذي الـذي
يــــحــــديــــحــــدّد صـالحــــيــــات مـــــصــــالح رئـــــاســــة اجلــــمـــــهــــوريــــةد صـالحــــيــــات مـــــصــــالح رئـــــاســــة اجلــــمـــــهــــوريــــة

وتنظيمها.وتنظيمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورt ال سـيـمـا اHـادتـان 77-8 و125
t(الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 01-197 اHـؤرخ
في أول جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة
2001 الــذي يــحـدّد صالحــيــات مــصـالح رئــاســة اجلـمــهــوريـة

tوتنظيمها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــعـــدّل أحـــكـــام اHـــادة 13 من اHـــرســـوم
الــرئـــاسي رقم 01-197 اHــؤرخ في 22 يــولـــيــو ســـنــة 2001

واHذكور أعالهt وحترّر كما يأتي :
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-207 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1436 ا اHـوافـق Hـوافـق 27 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة t2015 يـحـدد كـيـفـيـاتt يـحـدد كـيـفـيـات

اHــــبـــــادرة بــــاخملـــــطط الــــوطــــني لـــــلــــنــــشــــاط الــــبــــيــــئياHــــبـــــادرة بــــاخملـــــطط الــــوطــــني لـــــلــــنــــشــــاط الــــبــــيــــئي
والتنمية اHستدامة وإعداده.والتنمية اHستدامة وإعداده.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول

tائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

tستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

tالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

tصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية

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

tتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 14 من الـقانون
رقم 03-10 اHؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اHوافق
19 يـولـيـو سـنـة 2003 واHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار

الـــتــنـــمــيـــة اHــســـتــدامـــةt يــهـــدف هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد
كـــيــفــيـــات اHــبــادرة بــاخملـــطط الــوطــني لـــلــنــشـــاط الــبــيــئي

والتنمية اHستدامة وإعداده.

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـذا اHــرســوم ويـتــمم اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-252 اHـؤرخ في 12 شـعــبــان عـام 1432
اHــوافق 14 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2011 الــــذي يـــــحــــدد كـــيـــفـــيــــات
تـسييــر حســاب التخــصيـص اخلـاص رقـم 137-302 الذي
عنوانه " الـصنــدوق الوطنـي لـدعـم االستـثمـار لـلكـهربـة
والتـوزيـع الـعـمومـي لـلـغـاز"t طـبـقا ألحـكـام اHادة 105 من
الــقــانـون رقم 14-10 اHـــؤرخ فـي 8 ربـيع األول عـام 1436

اHوافق 30 ديسمبر سنة 2014 واHذكور أعاله.

2 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم اHــاداHــادّة ة 
الــتــنـفــيــذي رقم 11-252 اHـؤرخ في 12 شـعــبــان عـام 1432

اHوافق 14 يوليو سنة 2011 واHذكور أعالهt كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقـيـد في حسـاب التـخصـيص اخلاص رقم
: 302-137

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

- اخملــــصـــــصـــــات اHــــوجـــــهـــــة لـــــدعم الـــــدولـــــة Hــــشـــــاريع
االستثـمار للـتزويد بالـكهرباء والـتوزيع العمـومي للغاز

�ا فيها تلك اخلاصة باHشاريع اHهيكلة.

يــرتــبط مــنح مــخــصص اHــيــزانــيــة بــتــقـد  الــوثــائق
اHبررة Hستوى تنفيذ النفقة اHوافقة للمخصص.

تــــشــــمل نــفـــقـــات حـــســاب الـــتـــخـــصــيـص اخلــاص رقم
137-302 الــــذي عـــــنــــوانـه " الــــصـــــنـــــدوق الـــــوطــــنــي لــــدعـم

االســـتـــثــمــــار لـــلـــكــهـــربــــة والـــتــوزيــع الــعـــمـــومـي لـــلـــغـــاز"
الـوضعـيات الـتي تـتقـدم بهـا الـشركـة اجلزائـريـة للـكهـرباء
والغـاز اHسـماة "سـونلـغاز ش.ذ.أ" الـتي تغـطي اإلجنازات
الـتي تــقـوم بـهــا هـذه األخــيـرة وتـمــولـهـا مــسـبــقـا في إطـار

االتفاقيات اHوقعة من قبل.

- ............ ( الباقي بدون تغيير) ...............".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 27
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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tمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج -
- اHـوافــقـة عــلى مــشـروع اخملــطط الـوطــني لــلـنــشـاط

البيئي والتنمية اHستدامة.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـرأس الـلـجـنة الـوزيـر اHـكـلف بـالـبـيـئة أو
�ثلهt وتتشكل من :

tثل عن وزير الدفاع الوطني� -
- �ـثل عن الــوزيــر اHـكــلف بــالـداخــلـيــة واجلـمــاعـات

tاحمللية
tكلف بالشؤون اخلارجيةHثل عن الوزير ا� -

tاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -
tكلف بالطاقةHثل عن الوزير ا� -

tناجمHكلف بالصناعة واHثل عن الوزير ا� -
- �ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة

tالريفية
- �ـــثل عـن الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالــــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة

tواألوقاف
tكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا� -

tكلف بالنقلHثل عن الوزير ا� -
tائيةHوارد اHكلف باHثل عن الوزير ا� -

tكلف باألشغال العموميةHثل عن الوزير ا� -
- �ــــثل عـن الـــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالـــســــكن والــــعـــمـــران

tدينةHوا
tكلف بالتربية الوطنيةHثل عن الوزير ا� -

- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
tوالبحث العلمي

- �ــثـل عن الــوزيـــر اHـــكــلف بـــالـــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم
tYهنيHا

tكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا� -
- �ـــثـل عن الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان

tستشفياتHوإصالح ا
- �ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات

tاإلعالم واالتصال
- �ــثل عـن الـوزيــر اHــكــلف بـالــســيــاحـة والــصــنــاعـة

tالتقليدية
- �ــــثـل عن الـــــوزيـــــر اHـــــكــــلـف بـــــالــــصـــــيـــــد واHــــوارد

الصيدية.

اHادة اHادة 2 : : يقصدt في مفهوم هذا اHرسومt �ا يأتي :
- الــتــقـريــر الــوطـني لــلــبـيــئـة :- الــتــقـريــر الــوطـني لــلــبـيــئـة : وثــيـقــة مـنــبـثــقـة عن
مـشــاورات واسـعــة بـY الــقـطــاعـات تــسـمح بــتـحــديـد مـدى
هــشــاشــة اجلـانب اHــادي لإلقــلــيم واالخــتالالت ذات الــطـابع
اHؤسسـاتي والقـانوني والـنقائص عـلى مسـتوى األنـشطة

البيئية اHتخذة.
- تـكالـيف األضرار الـبـيئـية :- تـكالـيف األضرار الـبـيئـية : حتـدد اخلـسائـر اHالـية

التقديرية والناجتة عن تغيير نوعية البيئة.
- تـــكــالـــيف الـــعـــجــز :- تـــكــالـــيف الـــعـــجــز : حتـــدد اخلـــســـائــر االقـــتـــصـــاديــة

واHالية اHتمثلة في تبذير اHوارد الطبيعية.
- تــــكــــالــــيـف اســــتــــدراك الــــعــــجــــز :- تــــكــــالــــيـف اســــتــــدراك الــــعــــجــــز : حتــــدد تــــكــــالــــيف
الـتــدهــور الــبــيــئـيــة والــعــجــز الـذي يــتــمــثل في الــنــفــقـات
الـضـروريـةt حسب اHـعـلـومات واHـعـطيـات اHـتـوفرة وذلك

Hعاجلة تدهور البيئة.
- التـقييم الدوري :- التـقييم الدوري : الـقيام بـتقيـيم النشـاط البيئي
والـــتـــنــــمـــيــــة اHـــســـتــــدامـــةt مـــرة عــــلى األقل كـل خـــمس (5)

سنوات.

3 : : يــحــدد اخملــطط الــوطــني لــلــنــشــاط الـبــيــئي اHـادة اHـادة 
والتنمية اHستدامة ما يأتي :

tالنشاطات البيئية ذات األولوية -
- الــوســائل الــبــشـــريــة واHــاديــة ورزنــامــة إجنــاز كل

tقررةHالنشاطات ا
- اقتـراح حتـيY حتـالـيل تكـالـيف األضرار الـبـيئـية

وحاالت العجز وكذا تكاليف استدراك العجز.

اHــــادة اHــــادة  4 :   :  يــــتـم إعـــداد اخملــــطـط الــــوطــــني لــــلــــنــــشـــاط
الــبــيــئـي والــتــنــمــيــة اHــســـتــدامــة Hــدة خــمس (5) ســنــوات

�بادرة من اإلدارة اHكلفة بالبيئة.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــعـــد اخملــطـط الــوطـــني لـــلــنـــشــاط الـــبـــيــئي
والـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـةt بـنــاء عـلى الـتـقـريـر الـوطـني حـول
حــالـــة ومـــســـتــقـــبل الـــبـــيـــئــةt حـــسب مـــقـــاربـــة تــســـاهـــمـــيــة

ومشاورات بY القطاعات.

اHـادة اHـادة 6 : : تــنـشــأ لـدى الــوزيـر اHــكـلف بــالـبــيـئــة جلـنـة
وطـــنــــيـــة لـــدراســــة اخملـــطـط الـــوطـــنـي لـــلـــنــــشـــاط الـــبــــيـــئي
t"ـســتـدامــة تـدعى فـي صـلب الــنص "الـلــجـنـةHوالـتــنـمــيـة ا

وتكلف �ا يأتي :
- إعـداد تـقريـر انـطالق وتـقريـر حـول حالـة الـتنـفـيذ

tوالتقرير التقييمي
tاليةHإعداد تركيبات ا -



20 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2442
5 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م

اHــــادة اHــــادة 11 :  : تـــــتـم اHــــصـــــادقـــــة عــــلـى اخملــــطـط الــــوطـــــني
لــلـنـشــاط الـبـيــئي والـتـنــمـيـة اHــسـتـدامـة �ــوجب مـرسـوم

تنفيذي.

12 :  : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 27
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

�ـكن أن تستعـY اللجنـةt عند احلاجـةt بكل هيئة أو
خـــبـــيـــر و/ أو أي شـــخص من شـــأنـه أن يـــســاعـــدهـــا بـــحـــكم

كفاءته في أشغالها.

8 : : حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنـة اHـادة اHـادة 
�ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر اHـــكــلـف بـــالــبـــيـــئـــة بـــنــاء عـــلى

اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.

اHــادة اHــادة 9 : : تــتــولى مــصــالـح اإلدارة اHــكــلــفــة بــالــبــيــئــة
أمانة أشغال اللجنة.

اHـادة اHـادة 10 : : تـعــد الــلــجـنــة نــظـامــهــا الـداخــلي وتــصـادق
عليه.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
- يــوب الـــنــوري مــالــطيt بــصـــفــته رئــيس دراســات

tبقسم جاذبية االستثمار
- عــــثـــمــــان عـــبــــيــــد اHـــدعــــو ربـــديt بــــصــــفـــتـه رئـــيس

دراسات باHكتب الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

جــمــال خـــالفt بــصــفــته مــفـــتــشــا عــامــا لــوزارة الــصــنــاعــة
واHـؤسـسات الـصغـيـرة واHتـوسـطة وتـرقيـة االسـتثـمار -

سابقاt إلحالته على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسـمـاهمـا بـوزارة الـصنـاعـة واHـؤسـسات الـصـغـيرة
واHـتــوسـطــة وتــرقــيـة االســتـثـمــار - سـابـقـــاt إلحـالـتـهـمــا

على التّقـاعـد :
tبصفته مفتشا tمحمد رقيق -

- ناصر بكوشt بصفته رئيسا لقسم التأهيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسـمـاهمـا بـوزارة الـصنـاعـة واHـؤسـسات الـصـغـيرة
واHـتــوسـطــة وتــرقــيـة االســتـثـمــار - سـابـقـــاt إلحـالـتـهـمــا

على التّقـاعـد :
- لـــيــــاس مـــجـــاكt بــــصـــفــــته مـــديــــر دراســـات بــــقـــسم

tالصناعات اخلفيفـة
- جــمــال سي ســريــرt بــصــفــته مــفــتــشــا بــاHــفــتــشــيــة

العامة.

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيـو سـنة   يـونـيـو سـنة t2015 تتـضـمt تتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بوزارةن إنـهـاء مـهـام بوزارة
الــصـــنـــاعـــة واHـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واHـــتـــوســـطــةالــصـــنـــاعـــة واHـــؤســســـات الـــصـــغـــيــرة واHـــتـــوســـطــة

وترقية االستثمار - سابقاوترقية االستثمار - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدات

والـسّـادة اآلتـيــة أسـمـاؤهم بـوزارة الـصـنـاعـة واHـؤسـسـات
tــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاHالــصــغـــيــرة وا

إلحالتهم على التّقـاعد :
- رشـيــد مـكــسنt بـصــفـتـه مـديـرا عــامـا لــلـتــنـافــسـيـة

tالصناعية
- هـــجـــيــرة دراجيt بـــصـــفــتـــهــا مـــكـــلّــفـــة بــالـــدّراســات

tوالتلخيص
- عـــــلي طــــــرافيt بـــــصـــــفـــــتـه مـــــكـــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدّراســـــات

tوالتلخيص
- بـــلــــقـــاسم زيــــانيt بـــصــــفـــتـه مـــكـــلّــــفـــا بــــالـــدّراســـات

tوالتلخيص
tبصفتها مفتشة tفتيحة بن بوعلي -

tبصفته رئيس قسم االبتكار tمحمد حناش -
- عــــــبــــــد الـــــقــــــادر فــــــلـــــوانt بــــــصــــــفـــــتـه رئــــــيس قــــــسم

tالصناعات اخلفيفة
- زهــرة مــواليt بــصــفــتــهـــا رئــيــســة دراســات بــقــسم

tاإلحصائيات والتحقيقات والتقييم
- صـــالـح بـــيـــرشt بـــصـــفــــته رئـــيـس دراســـات بـــقـــسم

tالصناعات الثقيلة
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tمـــهـــام الـــسّـــيــديـن اآلتي اســـمـــاهـــمــا t2014 فــبـــرايـــر ســـنــة
بـــصــفـــتــهـــمــا عـــضـــوين �ـــجــلس إدارة الـــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة
للجيولوجيا واHراقبة اHنجميةt بسبب إلغـاء الهيكـل :

tاحلسان بيطام -
- عبد الرزاق حشيشي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونيو سنة  يونيو سنة t2015 يتضمt يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحمد ولد الشـيخt بصفته نـائب مدير للـصفقات بوزارة
الــتـــهــيــئــة الــعــمــرانـــيــة والــبــيــئــة - ســابـــقــاt إلحــالــته عــلى

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتشن إنــهــاء مــهــام مــفــتش

للبيئة في والية سيدي بلعباس.للبيئة في والية سيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

قــدور بـن دحــمــانt بــصـــفــتـه مــفــتـــشـــا لــلــبـــيــئــة في واليـــة
سيدي بلعباسt إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة t2015 تـتضـمt تـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

للبيئة في الواليات.للبيئة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

Yاآلتي اسـماهـما بـصـفتـهـما مـديرين لـلـبيـئـة في الواليـت
اآلتيتtY إلحالتهمـا على التّقـاعـد :

tفي والية تيارت tعاشور غزلي -
- أحمد زقاوt في والية البيض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

tبـصـفـته مــديـرا لـلـبـيــئـة في واليـة بـشـار tهـاشـمي لـصــلح
إلحالته على التّقـاعـد.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عبـد الكـر  بـوغدوt بـصفـته رئيـسـا لقـسم دعم اHؤسـسات
الــصــغــيــرة واHـــتــوســطــة بــوزارة الــصـــنــاعــة واHــؤســســات
tــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاHالــصــغـــيــرة وا

إلحالته على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

فــاطـــمــة الـــزهــراء بن أزواوt بـــصــفــتـــهــا رئــيـــســة دراســات
بـقـسم جـاذبـيـة االسـتـثمـار بـوزارة الـصـنـاعـة واHـؤسـسات
tــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاHالــصــغـــيــرة وا

إلحالتها على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة t2015 يــتـــضــمt يــتـــضــمّن إنــهــاء مـــهــام ن إنــهــاء مـــهــام رئــيــســةرئــيــســة
دراســاتدراســات  بـــوزارة الـــتـــنـــمــيـــة الـــصـــنـــاعــيـــة وتـــرقـــيــةبـــوزارة الـــتـــنـــمــيـــة الـــصـــنـــاعــيـــة وتـــرقـــيــة

االستثمار - سابقااالستثمار - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

سامـية موسليt بـصفتـها رئيسـة دراسات بقـسم التعاون
tبـوزارة التنـميـة الصنـاعيـة وترقيـة االستـثمار - سـابقا

إلحالتها على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة t2015 يـــتــضـــمt يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام عــضــون إنــهـــاء مــهـــام عــضــو
�ــجـــلـس إدارة الــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلـــمـــمـــتـــلـــكــات�ــجـــلـس إدارة الــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلـــمـــمـــتـــلـــكــات

اHنجمية.اHنجمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىt ابتداء من 24

فبـراير سـنة t2014 مهـام السّـيد محـمد سـنوسيt بـصفته
عـــضــوا �ـــجـــلس إدارة الــوكـــالـــة الــوطـــنـــيــة لـــلــمـــمـــتــلـــكــات

اHنجميةt بسبب إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة t2015 يـتــضـمt يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام عـضـوينن إنــهـاء مـهــام عـضـوين
�ـــجــلـس إدارة الــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــلــجـــيــولـــوجــيــا�ـــجــلـس إدارة الــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــلــجـــيــولـــوجــيــا

واHراقبة اHنجمية.واHراقبة اHنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىt ابتداء من 24
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مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيـو سـنة   يـونـيـو سـنة t2015 تتـضـمt تتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بوزارةن إنـهـاء مـهـام بوزارة

الثقافة.الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

والــسّـيــد اآلتي اسـمــاهـمـــا بــوزارة الــثـقـــافــةt إلحــالـتــهـمــا
عـلى التّقـاعـد :

- نــــاديــــة بـــلــــمــــيــــلـيt بـــصــــفــــتــــهــــا مــــديــــرة لــــلــــشـــؤون
tالقانونية

- جنيب بلعيساويt بصفته مديرا للدّراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسماهمـا بوزارة الثقافةt إلحالتهما على التّقاعد:
tبصفته مفتشا tلعروسي مهني -

- رشـــيــــد حــــاج نــــاصـــرt بــــصــــفــــته مــــديـــرا لــــلــــكــــتـــاب
واHطالعـة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

tبصـفته مديـرا للدّراسـات بوزارة الثـقافة tسالم قـاصدي
إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

حـــمـــيـــدة مـــحـــمـــصـــاجـيt بـــصـــفـــتـــهـــا مـــكـــلّـــفـــة بـــالـــدّراســات
والتلخيص بوزارة الثقافةt إلحالتها على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

نـــــور الـــدين لـــرجـــانt بــصـــفـــته مـــديـــرا لـــتـــنــظـــيم تـــوزيـع
اإلنــتــــاج الــثــقــافي والــفــني بـــوزارة الــثـقـــافـــةt إلحـــالـتـه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

رشـيـد فـركوسt بـصـفـته نـائب مـديـر لـدعم اإلبـداع الـفني
ووضع الفنانY بوزارة الثقافةt إلحالته على التّقـاعـد.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

tبصفـته مديـرا للـبيئـة في والية بـجاية tعـثمان بـوسوفـة
إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــز الـــدين بـــوعــامـــرt بــصـــفــتـه مــديـــرا لــلـــبـــيــئـــة في واليــة
البليدةt إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

فــــوزي طــــعم الــــلّهt بــــصــــفــــته مــــديـــرا لــــلــــبــــيــــئـــة فـي واليـــة
الطارفt إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة t2015 يـــتــضـــمt يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
الـتـعـمــيـر والـهـنـدسـة اHـعــمـاريـة والـبـنـاء في واليـةالـتـعـمــيـر والـهـنـدسـة اHـعــمـاريـة والـبـنـاء في واليـة

سطيف.سطيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـــبـــد احلـــمـــيـــد مـــخــــطـــوطt بـــصـــفـــتـه مــــديـــــرا لـــلـــتـــعـــمـــيـــر
tــــعـــمـــاريــــة والــــبـــنــــاء في واليـــــة ســـطـــيفHوالـــهـــنـــدســــة ا

إلحالتـه على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتشن إنــهــاء مــهــام مــفــتش

بوزارة األشغال العمومية.بوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــصــطــفـى مــحــمــد بـن صــافيt بــصـــفــتـه مــفـــتــشـــا بــوزارة
األشغال العموميةt إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــكــلـن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بــــــالــــــدبــــــالــــــدّراســـــات والــــــتــــــلــــــخــــــيص بــــــوزارة األشــــــغـــــالراســـــات والــــــتــــــلــــــخــــــيص بــــــوزارة األشــــــغـــــال

العمومية.العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عبد احلـفيظ داودt بصـفتـه مـكلّفـا بالـدّراسات والتـلخيص
بوزارة األشغال العموميةt إلحالته على التّقـاعـد.
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�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام اآلنـسـة

فــوزيـــة آيت احلــاجt بــصـــفــتــهـــا مــديــرة لـــلــمــســـرح اجلــهــوي
بالعلمةt إلحالتها على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

tبصـفـتهـا مديـرة لـلمـسـرح اجلهـوي بـعنـابة tسـكيـنـة مكـيـو
إلحالتها على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونيو سنة  يونيو سنة t2015 يتضمt يتضمّن إنهاء مهام نائبة مديرن إنهاء مهام نائبة مدير

بوزارة التضامن الوطني واألسرة - سابقا.بوزارة التضامن الوطني واألسرة - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

حفيظة ستيـتيt بصفتها نائبـة مدير لبرامج االستعجال
tاالجـتمـاعي بـوزارة التـضـامن الوطـني واألسـرة - سابـقا

إلحالتها على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيـو سـنة   يـونـيـو سـنة t2015 تتـضـمt تتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بوزارةن إنـهـاء مـهـام بوزارة

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

والـــسّـــيـــد اآلتـي اســـمـــاهـــمـــا بـــوزارة الـــتـــضـــامن الـــوطـــني
واألسرة وقضايا اHرأةt إلحالتهما على التّقـاعـد :

tبصفته مفتشا عاما tحسن غازلي -
- جـمـيـلـة بـريكt بــصـفـتـهـا مـديـرة احلـركـة اجلـمـعـويـة

والعمـل اإلنسـاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

مـليـكة مـقـاوسيt بصـفـتهـا مـديرة عـامة حلـمـاية األشـخاص
اHـعـوقY وتـرقـيـتـهم بـوزارة الـتـضـامن الـوطـنـي واألسرة

وقضايا اHرأةt إلحالتها على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـــز الـــدين خـــانt بـــصـــفــتـه مــديــــرا لـــلـــمــالــــيـــة والــوســـائل
tـــرأةHبــــوزارة الـــتــــضـــامـن الـــوطــــني واألســــرة وقـــضــــايـــا ا

إلحالته على التّقـاعـد.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرةـن إنــهــاء مــهــام مــديـرة

النشاطات الثقافية بوالية اجلزائر.النشاطات الثقافية بوالية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

بـديــعـة ســاطــورt بـصــفـتــهــا مـديــرة لـلــنـشــاطــات الـثــقـافــيـة
بوالية اجلزائرt إلحالتها على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة t2015 يـتــضـمt يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرينن إنــهـاء مـهــام مـديـرين

.Yللثقافة في واليت.Yللثقافة في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

Yاآلتي اسمـاهمـا بصـفتهمـا مديرين لـلثقافـة في الواليت
اآلتيتtY إلحالتهما على التّقاعد:

tفي والية الشلف tعمار بن اربيحة -

- مراد ناصرt في والية البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة t2015 يـــتــضـــمt يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

اHركز اجلزائري لتطوير السينما.اHركز اجلزائري لتطوير السينما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـبـد احلـمـيد بـلـبـلـيـديةt بـصـفـته مـديـرا للـمـركـز اجلـزائري
لتطوير السينماt إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة t2015 تـتضـمt تـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

للمسارح اجلهوية.للمسارح اجلهوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

tبـصفـتـه مديـرا لـلمـسرح اجلـهوي بـبجـاية tعـمر فـطـموش
إلحالته على التّقـاعـد.
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مـن 11  ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة t2013 مـــــهــــام الــــسّــــادة اآلتــــيــــة
أســـمــــاؤهم بـــديــــوان كـــاتـب الـــدولـــة لــــدى وزيـــر الــــشـــبـــاب
والــريـــاضــةt اHــكــلّـف بــالــشـــبــاب - ســابـــقــاt بــســـبب إلــغـــاء

الهيكـل :

tبصفته رئيسا للديوان tمحمد بشير عبادلي -

- جــــمـــال يــــوســـفـيt بـــصــــفــــته مــــكـــلّــــفــــا بـــالــــدّراســـات
tوالتلخيص

- نـور الدين بـلـمـيهـوبt بـصـفته مـكـلّـفا بـالـدّراسات
والتلخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة t2015 يـــتــضـــمt يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

الشباب والرياضة في والية اHدية.الشباب والرياضة في والية اHدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أمـحـمــد كــــوجيt بـصـفــتـه مـديــرا لــلـشـبـــاب والــريــاضـــة
في والية اHديةt إلحـالتـه عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
Yن إنــهــاء مــهــام األمــYيــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام األمــ tيــتــضــم t2015 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة 

العام للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي.العام للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

درار لــهــتــيـهـتt بـصــفــته أمــيـنــا عــامــا لـلــمــجــلس الــوطـني
االقتصادي واالجتماعيt إلحـالتـه عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة t2015 يـتــضــمt يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيــسـةن إنــهـاء مــهــام رئـيــسـة
دراســـــــــات بــــــــــاجملـــــــــلـس الـــــــــوطــــــــــني االقــــــــــتـــــــــصـــــــــاديدراســـــــــات بــــــــــاجملـــــــــلـس الـــــــــوطــــــــــني االقــــــــــتـــــــــصـــــــــادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام اآلنـسـة

حــوريـــة بـــوســـنـــةt بـــصـــفــتـــهـــا رئـــيـــســـة دراســـات بــاجملـــلس
الـــــوطـــــنـي االقــــتــــصــــادي واالجــــتــــمــــاعـيt إلحــــالــــتــــهــــا عــــلى

التّقـاعـد.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أمـيـر عــبـد الــقـادر بـالــطـاهـرt بــصـفــته مـكــلّـفـا بــالـدّراسـات
والـتلـخـيص مـسـؤوال عن اHـكـتب الـوزاري لألمن الـداخلي
في اHؤسسة بـوزارة التضامن الوطـني واألسرة وقضايا

اHرأةt إلحالته على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام اHــديــرـن إنــهــاء مـــهــام اHــديــر

العام لوكالة التنمية االجتماعية.العام لوكالة التنمية االجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحمد فـؤاد راشديt بـصفتـه مديرا عـاما لـوكالة الـتنـمية
االجتماعيةt إلحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة t2015 يـــتــضـــمt يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

النشاط االجتماعي والتضامن في والية جيجـل.النشاط االجتماعي والتضامن في والية جيجـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــــحـــمــــد الـــصــــالح خــــنــــتـــوش بــــصـــفــــته مــــديـــرا لــــلـــنــــشـــاط
االجـــتــمــــاعي والــتـــضـــامـن في واليــــة جـــيــجــلt إلحـــالــتـه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام اHــديــرـن إنــهــاء مـــهــام اHــديــر
الــــعــــام لــــلــــتــــطــــويـــر الــــريــــاضـي بــــوزارة الــــشــــبـــابالــــعــــام لــــلــــتــــطــــويـــر الــــريــــاضـي بــــوزارة الــــشــــبـــاب

والرياضة.والرياضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــخـــتــــار بـــووديـــنــــةt بـــصـــفـــتـه مـــديــــرا عـــامـــا لـــلـــتـــطـــويــر
الـــريـــاضي بـــوزارة الــشـــبــاب والـــريـــاضــةt إلحــــالــتــه عـــلى

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة t2015 يــتــضـمt يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام بــديـوانن إنــهــاء مـهــام بــديـوان
tكــــاتب الــــدولـــة لــــدى وزيــــر الـــشــــبــــاب والـــريــــاضـــةtكــــاتب الــــدولـــة لــــدى وزيــــر الـــشــــبــــاب والـــريــــاضـــة

اHكلاHكلّف بالشباب - سابقا.ف بالشباب - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجــب مــــرســــوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
عـام 1436 اHــوافــق 9 يــــونــيـــو ســنــة 2015 تــنــهىt ابــتــداء
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اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنـة 2015.

طاهر حجارطاهر حجار
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 19 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 7 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2015 يـتـضـمt يـتـضـمّـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديرـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـدير

اHوارد البشرية.اHوارد البشرية.
ـــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tعدّلHا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلى اHــرســوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في
13 مــــحـــــرّم عــــام 1428 اHــــوافـق أول فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 2007

واHـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــY الـــسّـــيـــد أمـــيـــر قـــاسم داوديt مـــديـــرا
لـــلــمـــوارد الــبــشـــريــة بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحث

tالعلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد أمـير قاسم داوديHاداHا
مـــديــر اHــوارد الـــبــشـــريــةt اإلمــضـــاء في حــدود صـالحــيــاته
باسم وزيـر التعـليم العــالي والبحث الـعلميt عـلى جميع

الوثائق واHقـرراتt �ا في ذلك القرارات.

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 19 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 7 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2015 يـتضـمt يـتضـمّـن تفـويض اإلمـضـاء إلى اHـديرـن تفـويض اإلمـضـاء إلى اHـدير

العامالعامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ـــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tعدّلHا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-81 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يـــحــــدّد مـــهـــام اHـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

tوالتطوير التكنولوجي وتنظيمها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلى اHــرســوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في
17 محرّم عام 1431 اHوافق 3 ينـاير سنة 2010 واHتضمّن

تـعيـY الـسّيـد حـفيـظ أوراقt مديـرا عـاما لـلـبحث الـعـلمي
tوالتطوير التكنولوجي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــــادّة األولى :ة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيـــد حــــفـــيظ أوراقHــــاداHا
tـديــر الـعـامّ لــلـبــحث الـعــلـمي والــتـطــويـر الــتـكـنــولـوجيHا
اإلمـضاء في حدود صالحـياته باسم وزيـر التعـليم العـالي
والــــبــــحث الــــعـــلــــمـيt عـــلـى جـــمــــيع الــــوثــــائق بــــاســـتــــثــــنـــاء

القـرارات.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
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يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 19 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 7 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2015 يـتـضـمt يـتـضـمّـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديرـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـدير

اHيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.اHيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.
ـــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tعدّلHا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطـالع على اHرسـوم الرّئاسيّ اHؤرّخ في 4
رجب عــــــام 1424 اHــــــوافق أول ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2003
واHـتـضـمّن تـعـيـY الـسّـيـد مـحـمـد الـشـريـف صـابـةt مـديرا
للمـيزانيـة والوسائل ومراقـبة التسـيير بوزارة الـتعليم

tالعالي والبحث العلمي
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الــســيـد مــحـمــد الــشـريف
tـيــزانــيـة والــوسـائـل ومـراقــبـة الــتــسـيــيـرHمــديــر ا tصــابـة
اإلمـضاء في حدود صالحـياته باسم وزيـر التعـليم العـالي
والــــبــــحث الــــعـــلــــمـيt عـــلـى جـــمــــيع الــــوثــــائق بــــاســـتــــثــــنـــاء

القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7

يونيو سنـة 2015.
طاهر حجارطاهر حجار

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 19 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 7 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2015 يـتـضـمt يـتـضـمّـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديرـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـدير
إدارة وتـــــمـــــويل الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمـي والـــــتـــــطـــــويــــرإدارة وتـــــمـــــويل الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمـي والـــــتـــــطـــــويــــر
الـتــكـنــولـوجي بــاHـديــريـة الــعــامـة لــلـبــحث الـعــلـميالـتــكـنــولـوجي بــاHـديــريـة الــعــامـة لــلـبــحث الـعــلـمي

والتطوير التكنولوجي.والتطوير التكنولوجي.
ـــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنـة 2015.

طاهر حجارطاهر حجار
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

يــونــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 19 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 7 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2015 يـتـضـمt يـتـضـمّـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديرـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـدير

الدراسات القانونية واألرشيف.الدراسات القانونية واألرشيف.
ـــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tعدّلHا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلى اHــرســوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في
14 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1428 اHــــوافق 2 مـــايــــو ســـنـــة 2007

واHتضمّن تعـيY السّيد إدريس بوكراt مديرا للدراسات
الــقـانـونـيـة واألرشـيـف بـوزارة الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث

tالعلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tــادّة األولى :ة األولى : يـــفــوض إلـى الـــســـيــد إدريـس بـــوكــراHــاداHا
مــديـــر الــدراســـات الــقـــانــونـــيــة واألرشـــيفt اإلمـــضــاء في
حــدود صالحـيــاته بــاسم وزيــر الــتــعـلــيم الــعـــالي والــبـحث

العلميt على جميع الوثائق باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنـة 2015.

طاهر حجارطاهر حجار
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tعدّلHا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلى اHــرســوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في
17 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1425 اHـــــوافق 2 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2004

واHتضمّن تعيـY السّيد فاحت منصور خوجةt نائب مدير
لـلــمـيـزانـيــة واحملـاسـبـة بـوزارة الــتـعـلـيم الــعـالي والـبـحث

tالعلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيــــد فـــاحت مـــنـــصـــور
خــوجــةt نــائـب مــديــر اHــيــزانــيــة واحملـــاســبــةt اإلمــضــاء في
حــدود صالحـيــاته بــاسم وزيــر الــتــعـلــيم الــعـــالي والــبـحث

العلميt على جميع الوثائق باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنـة 2015.

طاهر حجارطاهر حجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tعدّلHا tالعالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يــحــدّد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث

tالعلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

tعدّلHا tالعالي والبحث العلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-81 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يـــحــــدّد مـــهـــام اHـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

tوالتطوير التكنولوجي وتنظيمها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلى اHــرســوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أول أبــريل سـنـة 2010

واHـتـضـمّن تـعـيـY الـسّـيـد مـحـمـد بـوهـيـشـةt مـديـرا إلدارة
وتـــمـــويل الــــبـــحث الـــعــــلـــمي والـــتــــطـــويـــر الـــتـــكــــنـــولـــوجي
tديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيHبا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـسـيــد مـحـمـد بــوهـيـشـةHـاداHا
مـــــديــــر إدارة وتـــــمـــــويل الـــــبــــحـث الــــعـــــلـــــمي والـــــتــــطـــــويــــر
التكـنولوجي باHـديرية العـامة للبـحث العلمـي والتطوير
الـتــكـنـولـوجيt اإلمــضـاء في حـدود صالحــيـاته بـاسم وزيـر
الـتــعـلـيـم الـعــالـي والـبـحـث الـعـلــميt عـلـى جـمـيـع الـوثـائق

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنـة 2015.

طاهر حجارطاهر حجار
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قــــراران مـــــؤرقــــراران مـــــؤرّخــــان في خــــان في 19 شـــــعــــبـــــان عــــام  شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 7
يـونـيــو يـونـيــو سـنــة سـنــة t2015 يـتــضـمـنــان تـفــويض اإلمـضــاءt يـتــضـمـنــان تـفــويض اإلمـضــاء

إلى نائبي مدير.إلى نائبي مدير.
ـــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي



بــعــنــوان �ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــنيبــعــنــوان �ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــني
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :

tمقداد مسعودي -
tالطيب العشي -

- رشيد لرجان.

بـــعــنـــوان �ــثـــلي الــصـــنــدوق الــوطـــني لــلـــتــأمـــيــنــاتبـــعــنـــوان �ــثـــلي الــصـــنــدوق الــوطـــني لــلـــتــأمـــيــنــات
االجتماعية للعمال األجراء :االجتماعية للعمال األجراء :

tعمار بوناب -
- عز الدين بلهادي.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 27 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 18
مــارس سـنـة مــارس سـنـة t2015 يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـةt يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـة
الـوطـنـيــة لـلـطــعن اHـسـبق اHــؤهـلـة ضــمن الـصـنـدوقالـوطـنـيــة لـلـطــعن اHـسـبق اHــؤهـلـة ضــمن الـصـنـدوق

الوطني للتقاعد.الوطني للتقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 27 جـمـادى األولى عام 1436
اHوافق 18 مارس سنة t2015 تعY اآلنسة والسادة اآلتية
أسمـاؤهمt تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 3 من اHـرسـوم التـنفـيذي
رقم 08-416 اHؤرخ في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24
ديسـمبـر سنة 2008 الذي يـحدد تشـكيـلة اللـجان الوطـنية
لــلـطــعن اHــسـبق اHــؤهــلـة في مــجــال الـضــمـان االجــتــمـاعي
وتنـظيـمها وسـيرهـاt أعضـاء في اللـجنة الـوطنـية لـلطعن
اHــسـبق اHــؤهـلــة ضـمـن الـصــنـدوق الــوطـني لــلـتــقـاعــد Hـدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :

بعنوان �ثل الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي :بعنوان �ثل الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي :
- مرزوقي بوجمعةt رئيسا.

بــعــنــوان �ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــنيبــعــنــوان �ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــني
للتقاعدللتقاعد :

tبوكريس إسماعيل -
tبن عمار موالي حدبة -

- بن يزة لزهر.

بعنوان �ثلي الصندوق الوطني للتقاعد :بعنوان �ثلي الصندوق الوطني للتقاعد :
tYعون ياس -

- فرحات وهيبة. 

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطـالع على اHرسـوم الرّئاسيّ اHؤرّخ في 7
رمــــــضــــــان عــــــام 1424 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2003
واHــتــضـمّن تــعــيــY الـسّــيــد الـطــيب شــعــبـانt نــائب مــديـر
tللوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

tـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الــســيـد الــطـيـب شـعــبـانHـاداHا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةt اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
tصالحيـاته بـاسم وزير الـتـعلـيم الـعـالي والـبـحث العـلمي

على جميع الوثائق باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنـة 2015.

طاهر حجارطاهر حجار

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 27 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 18
مــارس سـنـة مــارس سـنـة t2015 يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـةt يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـة
الـوطـنـيـة لـلـطـعن اHـسـبق  اHـؤهـلـة ضـمن الـصـنـدوقالـوطـنـيـة لـلـطـعن اHـسـبق  اHـؤهـلـة ضـمن الـصـنـدوق

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 27 جـمـادى األولى عام 1436
اHـــــوافق 18 مـــــارس ســــــنـــــة t2015 يــــعـــــY الـــــســــادة اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمt تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 3 من اHـرسـوم التـنفـيذي
رقم 08-416 اHؤرخ في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24
ديسـمبـر سنة 2008 الذي يـحدد تشـكيـلة اللـجان الوطـنية
لــلـطــعن اHــسـبق اHــؤهــلـة في مــجــال الـضــمـان االجــتــمـاعي
وتنـظيـمها وسـيرهـاt أعضـاء في اللـجنة الـوطنـية لـلطعن
اHــســبق اHــؤهــلــة ضــمن الــصــنـدوق الــوطــني لــلــتــأمــيــنـات
االجـتـماعـيـة لـلـعـمـال األجـراء Hدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلة

للتجديد :

بعنوان �ثل الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي :بعنوان �ثل الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي :
- فوزي هوامt رئيسا.

20 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3242
5 غشت  سنة  غشت  سنة 2015 م
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