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النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................
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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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد  أوأوّل جمادى األولى عام ل جمادى األولى عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 28  مايو سنة   مايو سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة

مرسوم رئاسيّ رقم 06 -  170 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 اIوافق 22  مايو سنة r2006 يتضمّن التّصديق على تعديـل
اتـفـاقيـة بـازل بـشـأن التـحكم في نـقـل الـنفـايـات اخلطــرة والتـخـلص منـها عـبـر احلدودr اIـعتـمـد بجـنيف في 22 سـبـتمـبر
سنـة 1995.....................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ رقم 06- 171 مـؤرّخ في 24   ربــيع الــثـانـي عـام 1427 اIـوافق 22 مــايــو ســنـة r2006يــتــضـمّن الــتّــصـديـق عـلى
االتـفــاقـيـة بــX اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقــراطـيّـة الــشّـعـبــيّـة واجلــمـهـوريّــة الـلــبـنـانــيـة لـتــفـادي االزدواج الــضـريـبي
واحليلولة دون التهرب من دفع الضرائب اIفروضة على الدخل والثروةr اIوقّعة ببيروت في 26 مارس سنـة 2002.

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 06 -  172  مـؤرّخ في 24 ربـيع الـثـاني عـام 1427  اIـوافق 22 مـايـو سـنـة r2006 يـتـضـمّن الـتّـصـديق عـلى
اتـفـاق الـتـعـاون في الــقـطـاع الـفالحي بـX حـكـومــة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الــدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبــيّـة وحـكـومــة جـمـهـوريّــة
بلغارياr اIوقّع بصوفيا في 20 ديسمبر سنـة 2004...........................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 06 - 173  مؤرخ في 26 ربـيع الـثـاني عام 1427 اIوافق 24 مـايـو سـنة r2006 يتـضـمن إنهـاء مهـام رئيس
احلكومة......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 06 - 174  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثّـاني عـام 1427 اIـوافق 24 مـايـو سـنة r2006 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام وزير
الدولةr اIمثل الشخصي لرئيس الدولة..........................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 06 - 175  مـؤرخ في 26 ربــيع الــثّـانـي عـام 1427 اIـوافق 24 مــايــو ســنـة r2006 يــتــضـمن تــعــيــX رئـيس
احلكومة......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 06  - 176  مـؤرخ في 27  ربـيع الـثـاني عام 1427 اIـوافق 25 مـايـو سـنة r2006  يـتـضـمّن تعـيـX  أعـضــاء
احلكومة......................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 اIوافق 24 مايو سنة r2006 يتضمّـن إنهـاء مهـامّ سفير فوق العادة

ومفوّض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية ببراغ (جمهورية التشيك) .............................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 ربــيع الـثــاني عـام 1427 اIـوافق 24 مــايـو ســنـة r2006 يـتـضـمّـن تــعـيـX مـديــر ديـوان رئـاسـة
اجلمهورية.............................................................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة وزارة ا=اليا=اليّة

مـقــرّر مـؤرّخ في 26 مـحــرّم عـام 1427 اIـوافق 25 فـبــرايـر ســنـة r2006 يـتــمّم اIـقــرّراIـؤرّخ في 13 شــوّال عـام 1420 اIـوافق 19
يناير سنة 2000 واIتعلّق �كاتب اجلمارك......................................................................................................

وزارة الطاقة وا=ناجموزارة الطاقة وا=ناجم
قرار مؤرّخ  في 5  ربيع األول عام 1427 اIوافق 4  أبريـل سنة r 2006 يتضـمّن اIوافقة عـلى مشروعي  بـناء قناتـX لتزويد
مدينة العوانة بوالية جيجل ومشروع محطة الكهرباء Iؤسسة "طونيك" بوالية تيبازة بالغاز الطبيعي..................
Xــوافــقــة عــلى مـــشــروع بــنــاء مــنــشــأتــIيــتــضــمّـن ا r 2006 ـــوافق 4 أبــريـل ســنــةIقــرار مــؤرّخ  في 5 ربــيع األوّل عــام 1427 ا
............................................................................................................................................Xكهربائيت

قـرار مــؤرّخ  في أّول ربــيع الــثــاني عـام 1427 اIـوافق 29 أبــريـل ســنـة r 2006  يـتــضــمّن اIــوافــقـة عــلى مــشــروع بــنـاء مــنــشـأة
كهربائية بوالية اجلزائر...............................................................................................................................

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة
قـرار وزاريّ مـشتـرك مؤرّخ في 4 ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق 3 أبريـل سنة r2006 يـتـمّم القـرار الـوزاري اIشـتـرك اIؤرخ
في 14 جمادى الـثانية عام 1422 اIوافق 2  سبتـمبر سنة 2001  واIـتضمّن تصنيف اIـناصب العليا لـلمدارس اجلهويّة
للفنون اجلميلة............................................................................................................................................
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rقرّر 12/2 للمؤتمرIوإذ يشير إلى ا

يـالحظ :يـالحظ :
- أن اIـؤتـمـر قــد طــلب إلى فـــريق الـعــمــل الـتـقـني
أن يواصل عـمـله بشـأن وضع مـعايـيـر للـخـصائص اخلـطرة

r(12/3 قرّرIا) للنفايات اخلاضعة التفاقية بازل
- أن فـريق الـعـمل الــتـقـني بـدأ عـمــله بـالـفـعل بـشـأن
وضـع قـوائم بالنفـايات اخلطرة والـنفايات غـير اخلـاضعـة

rلالتفـاقيـة

(UNEP/CHW.3/Inf.4 الـــوثـــيـــقــة) أن هـــذه الــقـــوائـم -
تــوفــر إرشـادا مــفــيـداr بــيــد أنـهــا لم تــكــتـمـل بـعــد أو تــقـبل

rقبـوال تـامـا
- أن فريق العمل التـقني سيضع مبـادىء توجيهية
تـقـنـيــة بـغـيـة مـسـاعــدة أي طـرف أو دولـة ذات حق سـيـادي
في إبـــرام االتفاقيـات أو التــرتيـبات �ـا فيـها تلك التي
تـنـدرج حتت اIادّة 11 بـشـأن نقل الـنـفـايـات اخلـطــرة عـبـر

rاحلـدود
1 - يـوعز إلـى فريق الـعـمل الـتـقـني بـإيالء األولـوية
الـــتــــامــــة الســـتـــكــمـــال الـــعـــمل بـــشـــأن اخلـــصـــائص اخلـــطــرة
ووضــع القـــوائم واIـبــادىء الـتــوجيـهيـة الـتقـنيـة بـغيـة
تقد�ها إلى االجـتماع الرابع Iؤتمـر األطــراف للموافقــة

عليهـا.
2 - يـقــرر أن يــتــخـذ مــؤتــمــر األطـراف قــرارا بــشـأن

القائمة (القوائم) في اجتماعه الرابع.
3 - يقرر اعتماد التعديل التالي لالتفاقية :

"تــدرج فـقــرة جـديــدة في الــديـبــاجـة لــتـكـون 7 مـكـرّر
حترّر كما يأتي :

rإذ يــــدرك أن نـــقـل الـنــفــايــات اخلـطــرة عــبــر احلـدود
وال ســيــمــا إلى الــبـلــدان الــنــامــيــةr يــنــطــوي عــلى خــطـورة
شـــديــدة ألنه ال يـــشـــكل إدارة ســلـــيـــمــة بـــيــئـــيـــا لــلـــنــفـــايــات

اخلطرة حسبما تقضي االتفاقية بذلك.
تــدرج مــادّة جــديــدة لــتــكــون اIـادّة 4 ألف حتــرّر كــمـا

يأتي  :
1 - يـــــحـــــظـــــر كـل طـــــرف مـن األطـــــراف اIـــــدرجـــــة في
الــقـائــمـة اIــبــيـنــة في  اIــرفق الـســابع الــنـقـل عـبــر احلـدود
لــلــنـفــايــات اخلــطـرة اIــســتــهـدف بــهــا عــمـلــيــات تــنـدرج في
اIــــرفق الــــرابـع ألفr إلـى دول غــــيــــر مــــدرجــــة في اIــــرفق

السابع.

مـرسوم رئاسيرسوم رئاسيّ رقم  رقم 06 -   -  170 مؤر مؤرّخ في خ في 24 رب ربـيع الثانييع الثاني
عــــــــام ام 1427 اI اIــــــــوافق وافق 22  م مــــــــايايــــــــو سو ســــــــنــــــة ة r2006 يr يــــــــتــــــــضــــــــمّن
الالـتّصـديق عديق عـلى تلى تـعـديـل اتديـل اتـفاقفاقـيـة بـة بــازل بشازل بشـأن الأن الـتـحكمحكم
في نفي نــــقـل القـل الــــنــــفــــايايــــات اخلات اخلــــطـطـــــرة والرة والــــتــــخــــلص ملص مــــنــــهــــا عا عــــبــــر
احلدودr اIعتمد بجنيف في احلدودr اIعتمد بجنيف في 22 سبتمبر سنـة  سبتمبر سنـة 1995.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rةrإنإنّ رئيس اجلمهوري رئيس اجلمهوريّة

- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر
rالشّـؤون اخلـارجيّـة

rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبـعــد االطّالع عـلى تـعـديــل اتفـاقيــة بـــازل بشأن
الـتحـكم في نـقــل الـنفـايـات اخلطـــرة والـتخـلص مـنهـا عـبر

r1995 عتمد بجنيف في 22 سبتمبر سنــةIا rاحلدود
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـــدّق عــلى تــعــديل اتــفــاقــيــة بـازل
بشأن التحكم في نقـل النفايات اخلطــرة والتخلص منها
r1995 عتمـد بجنيف في 22 سبـتمبر سنةIا rعبر احلـدود
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في24 ربيع الـثـاني عام1427 اIـوافق
22 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIقررات اIعتمدة في االجتماع الثالثاIقررات اIعتمدة في االجتماع الثالث
Iؤتمر األطراف في اتفاقية بازلIؤتمر األطراف في اتفاقية بازل

اIقراIقرّر ر 1/3
تعديل اتفاقية بازلتعديل اتفاقية بازل

rؤتمرIا rؤتمرIإنإنّ ا
إذ يــشــيــر إلى أنه كــان ثــمــة مــطــالــبــة فـي االجــتــمـاع
األوّل Iــؤتــمـــر األطــراف في اتــفـــاقــيــة بـــــــــــــازلr بــحــظــر
نقــــل النفـايــات اخلطـــرة مـن البلـــدان الصنــاعيــة إلى

rالبلـدان النـاميــة

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في24 ربيع الـثـاني عام1427 اIـوافق
22 مايو سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقيةاتفاقية
بX اجلمهوريبX اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة الدـة الدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

واجلمهوريواجلمهوريّة اللبنانيةة اللبنانية
لتفـادي االزدواج الضـريبي واحلؤول دونلتفـادي االزدواج الضـريبي واحلؤول دون

التهرب من دفع الضرائب اIفروضةالتهرب من دفع الضرائب اIفروضة
على الدخل والثروةعلى الدخل والثروة

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
rالشّعبيّة وحكـومة اجلمهوريّـة اللبنـانية

- رغـــبـــة مــنــهـــمــا في تــوثـــيق الــتــعـــاون االقــتــصــادي
بينهما وتـعزيزه عن طريق عقد اتـفاقية لتفادي االزدواج
الـــضــــريــــبي واحلــــؤول دون الــــتـــهــــرب من دفـع الـــضــــرائب

rفروضة على الدخل والثروةIا
قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
النطاق الشخصيالنطاق الشخصي

تـسـري هـذه االتـفــاقـيـة عـلى األشـخـاص اIـقـيـمـX في
إحدى الدولتX اIتعاقدتX أو كلتيهما.

اIاداIادّة ة 2
الضرائب التي تشملها االتفاقيةالضرائب التي تشملها االتفاقية

1 - تــــســــري هــــذه االتــــفــــاقــــيــــة عـــلـى ضــــرائب الــــدخل
والــثـــروة اIــفــروضـــة بــاسم دولــة مـــتــعــاقـــدةr أو ســلــطـــتــهــا
احملليـة أو وحداتـها اإلدارية اإلقـليـميةr بـصرف الـنظر عن

الطريقة التي فرضت بها.
2 - تـــعـــتـــبـــر ضـــرائب عـــلى الـــدخل والـــثـــروة جـــمـــيع
الـضرائـب اIفـروضـة على الـدخل اإلجـماليr وعـلى الـثروة
اإلجـمـالـيـةr أو عـلى عـنــاصـر الـدخل و الـثـروةr �ـا في ذلك
الــضـرائب عــلى األربــاح الـنـاجــمـة عـن الـتـصــرف بـاألمالك
اIـــنــقـــولــة أو غـــيــر اIـــنـــقــولـــةr والــضـــرائب عــلـى الــرواتب
والــتــعــويــضــات اIـــمــاثــلــة األخــرى وكــذلك الــضــرائب عــلى

زيادة قيمة الثروة.
3 - إنّ الــضــرائب احلـالــيــة الــتي تـســري عــلـيــهــا هـذه

االتفاقية هي :

2 - يـــتــــخــــلص كـل طـــرف مـن األطــــراف اIـــدرجــــة في
اIــرفـق الــســابع نــهــائــيــا في مــوعــد ال يــتــجــاوز 31 كــانــون
األوّل/ ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة  r1997 ويــــحــــظــــر بــــدءا من هــــذا
الـتـاريخ كل الـنقل عـبـر احلـدود لـلـنفـايـات اخلـطـرة �وجب
اIادّة األولى الـفـقرة 1 (أ) من االتفـاقـيـةr والتي يـسـتـهدف
بهـا عمـليـات مدرجـة في اIرفق الـرابع باءr إلى دول غـير
مـــدرجـــة فـــي الـقـــائـمــة اIـــبـيــــنـة فــي  اIـرفق الـسـابع.
وال يحظـر هذا الـنقل عـبر احلـدود ما لم تـوصف النـفايات

اIعنية بأنها خطرة �وجب االتفاقية.

اIرفق السابعاIرفق السابع
األطــــــراف والــــــدول األخــــــرى الــــــتي هـي أعــــــضــــــاء في
مـــنـــظـــمـــة األ� اIـــتـــحـــدة لـــلـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي واالحتــاد

األوروبيr وليختنشتاين".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـيّ رقم  رقم 06- - 171 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 24   ربــــــــيع   ربــــــــيع
r2006 ــــوافق 22 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــةIــــوافق  اIالــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1427 ا
يـتـضميـتـضمّن الـتن الـتّـصـديق على االتـفـاقيـة بـX اجلمـهـوريـصـديق على االتـفـاقيـة بـX اجلمـهـوريّة
اجلــزائـرياجلــزائـريّــة الــدــة الــدّ�ــقــراطـي�ــقــراطـيّــة الــشــة الــشّــعــبـيــعــبـيّــة واجلــمــهــوريــة واجلــمــهــوريّـةـة
الــلـبـنـانـيـة لـتـفــادي االزدواج الـضـريـبي واحلـيـلـولـةالــلـبـنـانـيـة لـتـفــادي االزدواج الـضـريـبي واحلـيـلـولـة
دون الــتـــهــرب مـن دفع الــضـــرائب اIـــفــروضـــة عــلىدون الــتـــهــرب مـن دفع الــضـــرائب اIـــفــروضـــة عــلى
الــدخل والــثـروةr اIــوقالــدخل والــثـروةr اIــوقّــعــة بــبــيـروت في ــعــة بــبــيـروت في 26 مـارس مـارس

سنـة سنـة 2002.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rةrإنإنّ رئيس اجلمهوري رئيس اجلمهوريّة

- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر
rالشّـؤون اخلـارجيّـة

rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــــعـــد االطّالع عـــلـى االتـــفـــاقـــيــــة بـــX اجلـــمـــهـــوريّـــة
اجلـزائريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبـيّة واجلـمهـوريّة الـلبـنانـية
لـتـفــادي االزدواج الـضـريـبـي واحلـيـلـولــة دون الـتـهـرب من
دفع الــضــرائب اIــفــروضــة عـلـى الـدخـل والـثــروةr اIــوقّــعـة

r2002 ببيروت في 26 مارس سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Xـــــــــادّة ة األولـى :األولـى : يــــــصــــــــدّق عــــــلـى االتــــــفــــــاقـــــــيــــــة بــــــIـــــــــاداIا
اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ�قـراطيّة الشّـعبيّة واجلـمهوريّة
الــلــبــنــانـيــة لــتــفــادي االزدواج الـضــريــبي واحلــيــلــولـة دون
الـــــتـــــهـــــرب من دفـع الـــــضــــرائـب اIـــــفـــــروضـــــة عـــــلى الـــــدخل
r2002 ــوقّـــعـــة بـــبــيـــروت في 26 مـــارس ســـنــةIا rوالـــثـــروة
وتــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
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جـ) يــــــعـــــنـي االسم "لــــــبـــــنـــــان" أراضـي اجلـــــمــــــهـــــوريّـــــة
الـلـبـنـانـيـة �ـا فـي ذلك بـحـرهـا اإلقـلـيـمي وكـذلك اIـنـطـقـة
االقـــتــصــاديـــة اخلــاصــة الــتـي تــمــارس عـــلــيــهــا اجلـــمــهــوريّــة
الـلبنانيـة حقوق السيادةr واالخـتصاص �قتـضى قانونها
الـداخلي والـقـانـون الدولي وذلك فـيـمـا يتـعـلق بـالتـنـقيب
عن اIـوارد الـطـبيـعـيـة والـبيـولـوجـيـة واIعـدنـيـة اIـوجودة
في مــيـاه الــبـحــرr وقــاع الـبــحـر والــتــربـة الــتـحــتــيـة لــهـذه

rياه واستثمارهاIا
د) تــعــني كــلــمــة "ضــريــبــة" الــضــريــبــة اجلــزائــريّـة أو

rالضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك
هـ) تـــشـــمل كـــلـــمـــة "شـــخـص" الـــفـــردr والـــشـــركــة وأي
هـيـئــة أخـرى من األشـخـاص مــؤسـسـة قـانــونـيـا في أي من

rXتعاقدتIا Xالدولت
و) تـعــني كـلــمـة " شـركــة" أي هـيــئـة اعـتــبـاريـة أو أي

rهيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية ألغراض الضريبة
ز) تـــنـــطــبـق عــبـــارة "مــؤســـســـة" عــلى األعـــمـــال الــتي

rينفذها شخص ما
حـ) تــعــني عــبــارة "مــؤســســة في الــدولــة اIــتــعــاقــدة"
و"مــؤسـســة في الــدولــة اIــتـعــاقــدة األخــرى" عــلى الــتـوالي
مـؤسـسـة يـسـتـغـلـهـا مـقـيم في الـدولـة اIـتـعـاقـدة ومـؤسـسـة

rتعاقدة األخرىIيستغلها مقيم في الدولة ا
ط) تــعــني كــلــمــة "مــواطن"r أي فــرد حــائــز  جــنــســيـة
إحدى الدولتX اIـتعاقدتrX وأي شـخص قانونيr وهيئة
من األشــخــاص وأي كـيــان آخــر يـســتــمـد وضــعه الــقــانـوني
Xالـنــافـذة في أي من الــدولـتـ Xبـهــذه الـصـفــة من الـقــوانـ

rXتعاقدتIا
ي) تــشـــمل عــبـــارة "أعــمـــال" تــأديــة خـــدمــات مــهـــنــيــة

rونشاطات حرة أخـرى
ك) تــــشــــمل عــــبــــارة "اخلــــدمـــــات اIــــهــــنــــيــــة" بــــاألخص
الـــنــــشـــاطـــات احلـــرة الـــعـــلـــمــــيـــة أو األدبـــيـــة أو الـــفـــنـــيـــة أو
الـتــربـويـة أو الـتــعـلـيـمـيــة وكـذلك الـنـشــاطـات احلـرة الـتي
يــقــوم بــهــا األطــبــاء واحملــامــون واIــهــنــدســون اIــعــمــاريــون

rوأطباء األسنان واحملاسبون
ل) تـــعــنـي عــبـــارة "الــنـــقل الـــدولي" أي وســـيــلـــة نــقل
بـالـسـفــيـنـةr أو الـطـائـرةr أو الـقــطـارr أو مـركـبـة نـقل بـري
rتشـغـلهـا مـؤسـسة يـوجـد مـكان إدارتـهـا في دولـة متـعـاقدة
إالّ عـندمـا تكـون وسيـلة الـنقل تـلك تعـمل فقط بـX أماكن

rتعاقدة األخرىIتقع في الدولة ا
م) تعني عبارة "السلطة اخملتصة" :

أ - بالـنـسـبـة إلى اجلـزائـر : الـوزيـر اIـكـلّف بـاIـالـيّة
أو من �ثله قانونا.

أ) في حالة اجلزائر :أ) في حالة اجلزائر :
r1 - الضريبة على الدخل اإلجمالي
r2 - الضريبة على أرباح الشركات

rهنيI3 - الرسوم على النشاط ا
r4 - الدفع اجلزافي

r5 - الضريبة على األمالك
6 - اإلتـــاوة والـــضــريـــبـــة عــلى مـــحـــاصــيـل نــشـــاطــات
التنقيب والبحث واستغالل ونقل احملروقات باألنابيب.
(ويشار إليها فيما يأتي بـ "الضريبة اجلزائرية").

ب) في حالة لبنان :ب) في حالة لبنان :
1 - الـــــضـــــريـــــبـــــة عــــــلى أربـــــاح اIـــــهـن الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة

rوالتجارية وغير التجارية
2 - الـــــــــضـــــــــــريـــــــــبــــــــــة عــــــــــلـى الــــــــــــرواتـب واألجــــــــــور

rومعـاشـات التّقـاعد
rنقولةI3 - الضريبة على دخل رؤوس األموال ا

4 - الضريبة على األمالك اIبنية.
(ويشار إليها فيما يأتي بـ "الضريبة اللبنانية").

4 - تــســري هــذه االتــفــاقـيــة أيــضــا عــلى أيــة ضــرائب
تــمـــاثل أو تــشـــابه بــصـــورة أســاســـيــة الـــضــرائب احلـــالــيــة
اIــشـار إلـيــهـا في الــفـقـرة (3) وتـفـرض بــعـد تــاريخ تـوقـيع
هـذه االتــفـاقـيــة إضـافــة إلى هــذه الـضـرائـب أو بـدال مــنـهـا.
وعلى الـسلطتـX اخملتصـتX في الدولـتX اIتـعاقدتX أن
تشـعـر إحـداهمـا األخـرى بـأية تـغـيـيـرات مهـمـة جتـري على
قــوانــX الــضـرائـب لـديــهــمــا خالل مــدة مــعـقــولــة بــعــد تـلك

التغييرات.
اIاداIادّة ة 3

تعريفات عامةتعريفات عامة
1 - ألغــراض هــذه االتــفــاقــيـة مــا لـم يــقـتـض الــســيـاق

خـالف ذلـك :
أ) تـــعــنـي "الــدولـــة اIــتـــعـــاقــدة" و"الـــدولــة اIـــتــعـــاقــدة
r"األخرى" "اجلـمـهـوريّة اجلـزائـريّـة الـدّ�قـراطـيّـة الشّـعـبـيّة
rأو "اجلمهوريّـة اللبنـانية" حسبما يقتضي السياق ذلك
ب) يـعــنـي االسم "اجلــزائـر"r اجلــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة
الدّ�قراطيّـة الـشّعبيّـة وبـاIعنى اجلغــرافي يعني إقلــيم
اجلـمهـوريّة اجلزائـريّة الـدّ�قـراطيّـة الشّـعبيّـة �ـا في ذلك
الـبـحــر اإلقـلـيــمي ومـا وراءهr من مــنـاطق تــمـارس عـلــيـهـا
اجلمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة قـوانينها أو
حــقــوق الــسـيــادة في مــجــال الــتــنــقــيب واســتـغـالل اIـوارد
الطـبيعـية البـيولوجـية وغيـــر البيـولوجيـة لقعـر البحار
وبـاطـن أرضـهـا ومـيـاهــهـا الـفـوقــيـة وفـقـا لـلــقـانـون الـدولي

rوتشريعها الوطني
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اIاداIادّة ة 5
اIنشأة الدائمةاIنشأة الدائمة

1 - ألغــراض هـذه االتـفـاقيـةr تـعني عـبــارة "اIنـشأة
الدائـمـة" مـكـان عـمل ثـابت يـتمّ عن طـريق الـقـيـام بـأعـمال

مؤسسة ما بصورة كاملة أو جزئية.
2 - تـــشــــمل عــــبــــارة "اIــــنـــشــــأة الــــدائـــمــــة" عــــلى وجه

التخصيص ما يأتي :
rأ) مكان لإلدارة

rب) فـــرع
rجـ) مــكتب
rد) مصنــع
rهـ) ورشــة

rأو أي أراضي مزروعة rو) مزرعة
ز) مـــنـــجمr بـــئـــر نـــفط أو غـــازr مـــقـــلـع حـــجــارة أو أي

مكان آخر الستخراج اIوارد الطبيعية.
3 - تشمل عبارة "اIنشأة الدائمة كذلك " :

أ) مـوقـعـا لـلـبـنـاءr أو مـؤسـسـة لإلنـشـاء أو الـتـجـمـيع
أو الــتـــركـــيب أو أعــمـــال إشـــراف ذات عالقـــة بـــهــاr ولــكـن
فـقط إذا اسـتـمـر ذلك اIـوقـعr أو اIـؤسسـة أو تـلـك األعـمال
مــدة تـــزيـد عــلى سـتـة (6) أشـهــــر خالل أيـــة فــتـــرة اثـني

rعشر(12)  شهرا
ب) تقد  خدمات �ا فيها اخلدمات االستشارية من
مــؤســسـة فـي دولــة مــتــعـاقــدة عـن طــريق مــســتــخــدمـX أو
أجراء آخرين جرى اسـتخدامهم لهذه األغراض في الدولة
اIـــتـــعـــاقـــدة األخـــرىr شــريـــطـــة أن تـــســـتـــمـــر تــلـك األعـــمــال
لـلــمـؤسـســة نـفـســهـاr أو مـؤســسـة مـتــصـلـة بــهـا Iـدة أو مـدد
يـبـلغ مـجمـوعـهـا أكـثـر من ثالثة (3) أشـهـر خالل أيـة فـترة

اثني عشر (12) شهرا.
4 - عــلى الــرغم من أحكــام الفقــرات السابـقة لهـذه

اIادّةr التشمل عبارة "اIنشأة الدائمة" :
أ) اســتــعــمــال اIــرافق فــقـط لــغــرض تــخــزين ســلع أو

rؤسسة أو عرضها أو تسليمهاIبضائع تخص ا
ب) االحتفاظ �خزون من السلع أو البضائع تخص
اIــــؤســـســــــة فــــقط لـــغــــــرض الــــتـــخــــــزينr أو الــــعـــــرضr أو

rالتسلــيم
جـ) االحتفاظ �ـخزون من السلع أو البضائع تخص
اIــؤســســـة فــقط لــغـــرض تــصــنـــيــعــهـــا بــواســطــــة مــؤســســـة

rأخــرى

ب - بـــالــــنـــســــبـــة إلى لــــبـــنــــــان : وزيـــــر اIــــالـــيّــــة أو
£ثـلــه اIفـوض.

2 - فـيمـا يـتـعـلق بتـطـبـيق هـذه االتفـاقـيـة من جانب
دولـة مــتـعــاقـدةr فــإنّ أي تـعــبـيــر غـيــر مـعــرف فـيـهــاr مـا لم
يـــقـــتـض الـــســـيـــاق خـالل ذلكr يـــجـب أن يـــكـــون لـه اIـــعـــنى
اخلـــاص به �ــــوجب قــــوانـــX تـــلـك الـــدولــــة فـــيـــمــــا يـــتــــعـــلق

بالضرائب التي تسري عليها هذه االتفاقية.

اIاداIادّة ة 4
اIقــيماIقــيم

1 - ألغـــراض هـــذه االتــفــاقــيــةr تــعي عــبـــارة "مــقــــيم
في دولـة متعـاقـدة" أي شخص يكـونr وفقـا لقوانX تلك
الـدولـةr خـاضـعـا لـلـضــريـبـة فـيـهـا بـسـبب مـحل إقـامـتهr أو
مسكنهr أو مكـان إدارته أو بسبب معيـار آخر ذي طبيعة
مــشــابــهــة. لــكـن هــذه الــعــبــارة ال تــشــمل أي شــخص يــكــون
خـــاضــعــا لـــلــضــريـــبــة في تـــلك الــدولـــة فــيــمـــا يــتــعـــلق فــقط
بـــالــدخـل الــنــاجـم عن مــصــادر في تـــلك الــدولــة أو الــثــروة

الـواقعـة فيهـا.

2 - إذا اعـتبر الـفرد وفقـا ألحكام الـفقرة (1) من هذه
اIـادّة مــقـيــمـا لــدى كـلــتـا الـدولــتـX اIــتـعــاقـدتــrX فـعــنـدئـذ

يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يأتي :

أ) يعـتبــر بـأنـه مقـــيم لـدى الدولــة اIتعـــاقدة التي
يتوفــر لـه فـيها منــزل دائمr فإذا كــان لديــه منـزل دائم
مــتـوفـــر لـه في كــلـتــا الـدولــتـــrX وجب اعـتــبـــاره مــقـيــمـا
لــدى الــدولــة اIــتــعــاقــدة الــتي تــكــون عـالقـاتـه الــشــخــصــيـة

r(مركز للمصـالح احليوية) واالقتصادية فيها أوثق

ب) إذا تـعـذر حتـديـد الـدولة الـتـي يـوجـد فـيـهـا مـركز
مصــاحله احليـويــةr أو إذا لم يتـوفــر لديه مـنــزل دائم في
أي من الدولتـrX اعتـبر مقـيمـا فقط في الدولـة اIتـعاقدة

rالتي له فيها مسكن معتاد
جـ) إذا كـان له مـسـكن مـعـتـاد في كال الـدولـتX أو لم
يكن له ذلك في أي منهمـاr اعتبر مقيـما فقط لدى الدولة

rتعاقدة التي يحمل جنسيتهاIا

د) إذا كــان يحمـل جـنسيـة كلتا الدولتX أو لم يكن
يـحـمل جـنـسـيـة أي منـهـمـاr تـسـوي الـسلـطـتـان اخملـتـصـتان
فـــي الـــدولــــتـــX اIــــتــــعـــاقــــدتـــX هــــذه اIــــســـألــــة بـــاالتــــفــــاق

اIتبـادل.

3 - إذا اعـــتــبـــر الــشـــخص غـــيــر الـــفــرد وفـــقــا ألحـــكــام
الفقرة (1) مقيما لدى كـلتا الدولتX اIتعاقدتrX فعندئذ
يـجب اعـتـبـاره مـقــيـمـا لـدى الـدولـة الـتـي يـقع فـيـهـا مـكـان

إدارته الفعلية.
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اIاداIادّة ة 6
الدخل من األمالك غير اIنقولةالدخل من األمالك غير اIنقولة

1 - يـــخــضـع الــدخل الـــذي يــحـــصل عـــلــيـه مــقـــيم لــدى
دولـة متعـاقدة من أمالك غيـر منقولـة (�ا في ذلك الدخل
من الـــزراعـــة أو األحـــراج) واقـــعــــة في الـــدولـــة اIـــتـــعـــاقـــدة

األخرىr للضريبة في تلك الدولة األخرى.

2 - يــكــون لــعــبــارة "األمالك غــيــر اIــنــقــولــة" اIـعــنى
اIــعــطى لـهــا �ــوجب قــوانـX الــدولـة اIــتــعـاقــدة الــتي تـقع
rفي أيـة حال rعـنيـة. وتـشمل هـذه العـبارةIفـيهـا األمالك ا
جـمـيع األمالك اIـلـحقـة بـاألمالك غـيـر اIـنـقـولـةr واIواشي
واIــعـــدات اIــســتـــعــمــلـــة في الــزراعــة واألحـــراجr واحلــقــوق
الـتي تطبق علـيها أحكام الـقانون العـقاريr وحق االنتفاع
بــــاألمالك غــــيـــر اIــــنـــقــــولــــةr واحلـــقــــوق في احلــــصــــول عـــلى
مـــدفـــوعـــات لــقـــاء اســـتـــخــراجr أو حـق اســتـــخـــراج اIـــعــادن
rوالـطـائرات rـوارد الـطـبـيـعيـة. أمـا الـسـفنIوغيـرهـا من ا
والـقــطـاراتr ومـركـبــات الـنـقل الــبـريr فال تـعــتـبـر أمالكـا

غيـر منقـولــة.

3 - تـطبـق أحكـام الفـقرة (1) على الـدخل اIـتأتي من
االسـتعمال اIـباشر لألمالك غيـر اIنقولـة أو تأجيرهاr أو

استعمالها بأي شكل آخر.

4 - تـطبق أحـكـام الفـقـرتX (1) و(3) كـذلك على دخل
األمالك غير اIنقولة Iؤسسة ما.

اIاداIادّة ة 7
األرباح التجاريةاألرباح التجارية

1 - ال تـخضع أربـاح مـؤسسـة مـا لدى دولـة مـتعـاقدة
للـضــريبــة إال في تلك الـدولـة مـا لم تـكـن اIؤسسـة تقوم
بـــعــمل فـي الــدولــة اIـــتــعـــاقــدة األخــرى عـن طــريق مـــنــشــأة
دائـمــة تـقــع فـيـهـا. وإذا كــانت اIـؤسـســة تـقـوم بــعـمـل كـمـا
ذكـر آنفـاr وجب أن تـخضع لـلضـريـبة أربـاح اIؤسـسة في
الـدولـة األخرى ولـكن بـالـقـدر الـذي ينـسب مـنـهـا عـلى تلك

اIنشأة الدائمة.

2 - مع مـــــراعــــاة أحــــكـــــام الــــفــــقــــرة r(3) حــــيـث تــــقــــوم
مــؤسـســة في دولــة مـتــعـاقــدة بـعــمل في الــدولـة اIــتـعــاقـدة
األخـــرى عن طـريق مــنـشـأة دائــمــة تـقــع فـيـهــاr فـإنه يـجب
أن تــــنــــسبr فـي كل دولــــة مـــتــــعــــاقــــدةr إلى تــــلك اIــــنــــشـــأة
الـدائـمـة األربـاح الـتي كـان �ـكن أن حتـقـقـها لـو كـانت هي
مـؤسـسـة قـائـمـة بـذاتـهـا مـسـتـقـلـة تـقـوم بنـفـس األعـمال أو
األعـمـال اIـماثـلـة لـهـا في ظل الـظـروف نـفـسـهـا أو اIـمـاثـلة
لـهـاr وتتـعـامل عـلى نـحـو مـسـتـقل كـلـيـا مع اIـؤسـسـة التي

تشكل هي منها منشأة دائمة.

د) بــــيـع ســـلـع أو بـــضــــائـع تـــخـص اIـــؤســــســــة يــــجـــري
عـــرضـــهـــا في إطـــار مـــعـــرض مـــوســـمي مـــؤقتr وذلـك بـــعــد

rذكورIعرض اIإغالق ذلك ا
هـ) االحــتــفـاظ �ــكـان عــمل ثــابت فــقط لـغــرض شـراء

rأو جلمع معلومات للمؤسسة rسلع أو بضائع
و) االحـتـفــاظ �ـكـان عـمل ثــابت فـقط لـغــرض الـقـيـام
بـــــأي نــــــشـــــاط آخــــــــر ذي طـــــــابع تـــــمــــــهـــــيـــــدي أو مـــــســـــاعـــــد

rللمؤسسة
ز) االحــتــفــاظ �ـكــان عــمل ثــابت مــخــصص فــقط ألي
مـجـموعـة من األعـمـال اIـذكـورة في الـفقـرات الـفـرعـية (أ)
إلى (و)r شـريـطـة أن يـكون الـنـشـاط الـشـامل Iـكـان الـعمل
الــثــابـت الــنـــاجم عن هــذه اجملـــمــوعـــة من األعــمـــال ذا طــابع

تمهـيدي أو مسـاعـد.
5 - على الرغم من أحـكام الفقرتX (1) و(2) إذا عمل
شخص - غـير وكـيل ذي وضع مسـتقل تـسري عـليه أحـكام
الفقرة I - (7)صلحة مؤسسة ولديه صالحيةr من اIألوف
لـه أن �ـــارســـهـــا فـي دولـــة مـــتـــعـــاقـــدة إلبــــرام عـــقـــود بـــاسم
اIــؤسـســةr فـإن تــلك اIــؤسـســة تـعــتـبــر بـأن لــديـهــا مـنــشـأة
دائـمـة في تـلك الـدولـة فـيـما يـخـتص بـأيـة أعـمـال يـتـوالها
ذلك الـشــخص Iــصـلــحـة اIــؤسـســةr مـا لـم تـكن أعــمـال ذلك
الـــشـــخص مــقـــصـــورة عــلى تـــلك اIـــذكــورة فـي الــفـــقــرة (4)
الـتيr إذا مــورست عن طــريق مــكـان عــمل ثــابتr ال جتـعل
مـكــان الـعـمل الــثـابت هـذا مــنـشـأة دائــمـة �ـقــتـضى أحـكـام

تلك الفقرة.
rـادّةI6 - عـلـى الـرغم من األحـكـام الـسـابـقـة من هـذه ا
rباستـثناء إعادة الضمان rيعتبر أنه لدى شـركة الضمان
فـي دولــة مــتــعــاقــدة مــنــشـأة دائــمــة فـي الــدولــة اIــتــعــاقـدة
األخـــرىr إذا كـــانـت حتـــصل أقـــســـاط الـــضـــمـــان في أراضي
الـدولة األخـرىr أو كـانت تـؤمن ضد أخـطـار تعـقـد في تلك
الـــدولــة عن طـــريق شــخـص غــيــر وكـــيل ذي وضع مـــســتــقل

تسري عليه أحكام الفقرة (7).
7 - ال تـــعــــتـــبــــر مـــؤســـســــة مـــنــــشـــأة دائـــمــــة في دولـــة
مـتعاقدة جملـرد أنها تنـفذ أعماال في تـلك الدولة عن طريق
ســمـــســارr أو وكــيل عــام بــالــعــمــولــةr أو أي وكــيل آخــر ذي
وضع مـــســـتــقلr شـــريـــطــة أن يـــعــمـل هــؤالء األشـــخــاص في

مجال عملهم اIعتاد.
8 - إن كـون شركة مـقيمة في دولـة متعـاقدة تشرف
عــــلىr أو تـــخـــضـع إلشـــراف شـــركــــة مـــقـــيـــمــــة لـــدى الـــدولـــة
اIـتـعـاقـدة األخـرىr أو تقـوم بـعـمل في تـلك الـدولـة األخرى
(ســــواء كـــــان ذلك عن طـــــريـق مـــنـــشـــأة دائـــمـــــة أو غـــيــــر
ذلــك) ال تــــشــــكل بــــحــــد ذاتـــهـــا مـــنـــشـــأة دائـــمـــة لـــلـــشـــركـــة

األخرى.
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4 - إنّ أحـكـام الـفـقـرة (1) تـسـري أيـضـا عـلى األربـاح
rأو عمل مـشترك r(Pool) شـاركة في جتمعIالناجـمة عن ا

أو وكالة تشغيل دولية.

اIاداIادّة ة 9
اIؤسسات اIشتركةاIؤسسات اIشتركة

1 - حيث :

أ) تـــشـــارك مــؤســـســـة في دولـــة مـــتــعـــاقـــدةr بـــصــورة
مـبـاشرة أو غـيـر مـبـاشـرةr في أعـمـال اإلدارة أو اإلشراف
أو في رأس اIـــال اخلــاص �ــؤســســة فـي الــدول اIــتــعــاقــدة

األخرىr أو

ب) يـــــشــــــــارك األشـــــخــــــــاص أنـــــفـــــســــــهمr بـــــصـــــــورة
مـبـاشرة أو غـيـر مـبـاشـرةr في أعـمـال اإلدارة أو اإلشراف
فـي رأس اIـال اخلــــاص �ـؤســســــة في الـدولــــة اIــتـعــاقـدة
ومـؤســســة في الــدولــة اIــتــعــاقـدة األخــرىr وحــيثr في أي
من احلـــــالـــــrX تـــــوضـع الـــــشـــــروط بـــــX اIــــــؤســـــســـــتـــــX في
عالقــتـهـمــا الـتـجــاريــةr أو اIـالـيــة تـخـتـلف عـن تـلك الـتي
تـتم بــX مــؤسـســات مـسـتـقــلّـــةr فـإن أيـــة أربـــاح كـــانت
سـتعــود إلحـــدى اIؤسسـتrX لوال تلـك الشروطr �كن أن
تــضم ألربــاح تـلك اIــؤســسـة وإخــضـاعــهــا لـلــضـريــبــة تـبــعـا

لذلك.

2 - حــيث تـدخل دولــة مـتـعــاقـدة في أربـاح مــؤسـسـة
فـي تــلك الــدولـــة - وتــخــضــعـــهــا لــلــضـــريــبــة تـــبــعــا لــذلك -
أربـــاحـــا جـــرى تـــكـــلـــيف مـــؤســـســـة في الـــدولـــة اIـــتـــعـــاقــدة
األخــــرى دفــع ضـــريــبـــة عـــنــهــا في تــلك الـــدولــــة األخـــرى
وإذا كـانت األربــاح التي ¨ إدخـالها بهــذا الشكــل كــانت
تـعــود Iـؤسـســة في الـدولــة اIـذكـورة أوالr لــو أن الـشـروط
الــتي تــمت بــX اIــؤســســتــX كــانـت هي تــلك الــتي كــانت
سـتـتم بـX مـؤسـسـات مــسـتـقـلّـةr فـعـنـدئـذ يـجب عــلى تـلك
الــدولـــــة األخــــرى أن جتــــري تـــعــــديال مالئـــمــا عــلـى مــبــلغ
الـضـريـبـة اIــفــروضـة عــلى تـلك األربـــاح. وعـنــد حتـــديـــد
مــثـــل هـــذا الــتــعـــديــلr يــجب أن تــؤخـــذ بــعـــX االعــتــبــــار
األحـــــــكـــــــام األخــــــــــرى لــــــهـــــــــذه االتـــــــفــــــــاقـــــيـــــــةr وتـــــقــــــوم
الـسـلــطـتـان اخملـتـصــتــان في الـدولــتـX اIـتـعـــاقـدتـX عـنــد
االقــتــضــــاء بــالــتــشـــاور إحــداهــمــا مع األخـــرىr حـــول هــذا

اIـوضـوع.

اIاداIادّة ة 10
أرباح األسهمأرباح األسهم

1 - تـــخــــضع أربــــاح األســــهم الــــتي تــــدفــــعـــهــــا شــــركـــة
مـقـيمـة في دولـة متـعـاقدة إلى مـقـيم في الدولـة اIـتعـاقدة

األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.

3 - عنـد حتـديـد أرباح مـنـشأة دائـمـةr يسـمح بـإجراء
rـنـشـأة الـدائـمةIتـنـزيل الـنـفـقـات الـتي تـصـرف ألغـراض ا
�ــا في ذلك الـنفقــات التنـفيذيـة اإلداريــة العـــامـة التي
تصرفr سواء في الدولـة التي تقع فيها اIـنشأة الدائمـة
أو في مــــكــــــان آخـــــر. وتــــقـــــرر هــــذه الــــتــــنـــــزيالت وفــــقــــا

للقانون احمللّي.

4 - بقدر ما يـحدّد العرف في دولة متعاقدة األرباح
الــعــائــدة إلى مــنـشــأة دائــمــة عــلى أســاس تــوزيع مــجــمـوع
أربـاح اIـؤسـسة عـلى أجـزائـهـا اخملـتـلـفةr فـمـا من شيء في
الــفـقـرة (2) من هـذه اIـادة �ــنع تـلك الـدولــة اIـتـعـاقـدة من
حتـــديـــد األربـــــاح الـــتـي تــخـــضــع لـــلـــضـــريـــبــــة �ـــثــل هـــذا
الـــتـــوزيـع كـــمــــا جــــرى عـــلــــيـه الـــعـــــرف. بـــيـــد أن طـــريـــقـــة
الــتــوزيع اIــتـــبــعـــة يــنــبـــغي أن تــكــــون نــتــيـــجــتــهـــا وفــقـــا

للقــواعـد التي تضمنتها هذه اIادّة.

5 - يـــجـب أن ال تـــنـــسب أربـــاح إلـى مـــنـــشـــأة دائـــمـــة
جملرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.

6 - ألغراض أحـكام الـفقـرات الـسابـقةr حتـدّد األرباح
الـتي تنسب إلى اIنشـأة الدائمـة بالـطـريقة نفـسها سنـة
بعد سنــةr مـا لم يكـن هنــاك سبب وجــيه وكـاف خلــالف

ذلـك.

7 - حـــــيث تـــــشــــمـــل األربـــــاح أنــــــواعـــــا مــن الــــدخــل
تـــنـص عـــلـــيـــهـــا عـــلى نـــحـــو مـــســـتـــقل مـــوادّ أخـــرى مـن هــذه
االتفـاقيـةr فـان أحكــام تلك اIوادّ ال تتـأثـر بأحكـــام هــذه

اIـادّة.

اIاداIادّة ة 8
النالنّقل الدوليقل الدولي

r1 - ال تــخــضع األربــاح الــنــاجــمــة عن تــشــغــيل ســفن
وطــائـراتr وقــطــاراتr ومــركــبـات ســيــر بــريــة في الــنّـقل
الـدولي لـلضـريـبـة إالّ في الـدولـة اIتـعـاقـدة الـتي يـقع فيه

مكان اإلدارة الفعلية للمؤسسة.

2 - إن األربـــاح اIـــشـــار إلـــيـــهـــا الـــفـــقــرة (1) من هــذه
اIـــادّة يـــجب أن ال تــشـــمل األربـــاح الــنـــاجـــمــة عن تـــشـــغــيل
فندق إذا كان الـعمـل ال يـرتبط على وجـه احلصـر بالنّقـل

الـدولي.

3 - إذا كان مكــان اإلدارة الـفعـلـيـة Iؤسســة للنقـل
الـبـحـــري عــلى مـ© إحـدى الـسـفنr فـإنه يـعـتـبـر بـأنه يـقع
في الـدولــة اIـتــعـاقــدة الـتي يــقع فـيــهـا مـيــنـاء مــوطن تـلك
الـسـفيـنة أو يـعـتبـر بأنه يـقع في الـدولة اIـتـعــاقــدة التي
يـكــون مـشـغـل الـسـفـيــنــة مـقـيـمـــا فـيــهــا إذا لم يـكن هـنـاك

ميناء موطن كهذا.
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اIاداIادّة ة 11
الفــائدةالفــائدة

1 - إن الفـائدة الـتي تنشـأ في دولة مـتعـاقدة وتُدفع
إلى مـقـيم في دولــة مـتــعــاقـدة أخــرى تـخـضـع لـلـضــريـبــة

في تلك الدولة اIتعاقدة األخرى.
2 - بــــيــــد أن مــــثل هــــذه الــــفــــائـــــدة �ــــكن أن تــــخــــضع
لــلــضــــــريــبـــة في الــــدولـــة اIــــتــــعـــــــاقــدة الــتــي تــــنــشــأ
فـيـهـــا وطـبـقــا لـقــوانـX تـلك الــدولـةr ولـكـن إذا كـان قـابض
rـفـروضة هكذاIفإن الـضريبة ا rالك الـفعليIالـفائدة هو ا
يــــجب أن ال تــــتــــجــــاوز 10 بــــاIــــائــــة مـن اIــــبــــلـغ اإلجــــمــــالي
Xلــــلـــفــــائــــدة. وعـــلى الــــســــلـــطــــات اخملـــتــــصـــة لــــدى الـــدولــــتـــ
اIـتـعـاقدتـX أن تُـسـوي بـاالتفـاق اIـتـبـادل طريـقـة تـطـبيق

ذلك.
3 - عــــلــى الــــــرغم مـن أحــــكــــام الــــفــــقــــرة (2) مـن هـــذه
اIـــــادّةr فــــإن الـــفـــائــــدة الــنــاشـــــئــــة فــي دولــة مـــتــعــاقــدة
تـــعـــــفــى من الـــضــريـــبــة فـي تــلك الـــدولـــة إذا كــانت تـــعــود
فــعــلـيــا إلى حــكــومـة الــدولــة اIــتـعــاقــدة األخـرىr أو ســلــطـة
مـحــلـيــةr أو وحـدة إداريـة إقــلـيــمـيـة مــنـبــثـقـة مــنـهـاr أو أي
وكـــــالـــة أو وحـــــدة مــــصـــــرفـــيـــة أو مـــــؤســــســـة تـــــابــــعــــة
لـــــتــلك احلـــكــومـــةr أو لــســـلــطـــة مــحـــلــيـــة أو لــوحـــدة إداريــة
إقـــلــيــمــيـــةr أو إذا كــانت حــقــوق الـــدين الــعــائـــدة Iــقــيم في
الـدولــة اIـتـعـاقــدة األخـرى مـضـمــونـة أو مـؤمـنــا عـلـيـهـاr أو
£ـــولــــة بـــصـــورة مــــبـــاشــــرة أو غـــيـــر مــــبـــاشـــرة مـن جـــانب
مــؤسـســة مــالـيــة تـمــلـكــهــا كـلــيـا حــكـومــة الــدولـة اIــتـعــاقـدة

األخرى.

4 - تعني كلمـة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه
اIــادّة الـدخل من حـقـوق الـديــون من كل نـوعr سـواء كـانت
مـضـمونـة أو غـيـر مضـمـونـة بتـأمـrX وسـواء كـانت حتمل
rـــــدينIـــــشـــــاركـــــة في أربـــــاح اIأو ال حتـــــــمل حـــــــقـــــــا فــي ا
وتــــعــــني عــــلى وجـه الـــتــــخــــصـــيـص الــــدخل من الــــســــنـــدات
واألوراق اIـــــالــيــة احلـكــومـيــة والـدخل مـن الـســنـداتr �ـا
في ذلـــك الـــــعــالوات واIـــــــكـــــــافـــــــآت اIـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــتـــــلك
الـسـنـدات واألوراق اIـالـيـة. إن اجلـزاءات اIـفــروضـة لـقـاء
التـأخـر في الـدفع ال تـعـتبـر �ـثـابـة فائـدة في مـفـهـوم هذه

اIادّة.

5 - ال تسري أحـكام الفقرتX (1) و(2) إذا كان اIالك
الـفـعلي لـلفـائـدة اIقـيم في دولـة متـعاقـدةr يـقوم بـعمل في
الـدولة اIتعاقـدة األخرى التي تنـشأ فيهـا تلك الفائدة من
خالل مـــنــشــأة دائــمــة تـــقع فــيــهــاr وكـــان الــدين الــذي يــدفع
بشـأنه الـفـائدة مـرتـبطـا بـصـورة فعـالـة �ـثل هذه اIـنـشأة
الـدائمة. فـفي مثل هذه احلـالةr تسـري أحكام اIادّة (7) من

هذه االتفاقية.

2 - إن أربـــاح األســـهـم هـــذه �ـــكن أن تــــخـــضع أيـــضـــا
لــلـــضــــريــبـــة فــي الــــدولـــة اIــتـــــعــاقـــدة الــتي تـــقــيم فـــيــهــا
الــــشـــركـــة الـــتـي تــــوزع األربــــا ح ووفـــقــــا لــــقـــوانــــX تــــلك
الـــــــــدولــــــــةr ولــــــــكــن إذا كـــــــــان قـــــــــابـض األربــــــــاح هـــــــــو
rـــفــروضــــة هـــكــذاIفـــــإن الــضـــريـــبـــة ا rمـــالـــكــهــا الـــفــعـــــلي
يـــنـــبــــغي أن ال تـــتـــجـــــاوز 15 بـــاIـــائـــة مـن إجـــمـــالي أربـــاح

األسهم.
Xعــــــلى الــــــــســــــلـــــــطـــــــات اخملــــــتـــــصــــــة لــــــدى الـــــدولــــــتـــــ
اIـــتـــعــــاقـــدتـــX أن تـــســــوي بـــاالتــــفــاق اIـــتـــبــادل طــــريـــقــة

تطبيق ذلك.
إن هــــــذه الـــــفــــــقـــــرة يــــــجـب أن ال تـــــؤثــــــر عـــــلـى فـــــرض
الـضريـبـة على الـشـركة فـيـمـا يتـعـلق باألربـاح الـتي تدفع

منها أرباح األسهم.
3 - تعني عبـارة "أرباح األسهم"r كما هي مـستعملة
في هــذه اIادّةr الـدخـل من األسـهمr ومن أسهـم التـمتعr أو
حـقـوق الـتـمـتعr وأسـهم الـتـعـديلr وحـصص اIـؤسـسrX أو
حــقـــوق أخــــرى ال تـعــتـبــــر نـاجــمــة عن دين وتــســـاهم في
األربـــاحr وتــــعــــني أيــــضـــا الــــدخل مـن حـــقــــوق مــــعـــطــــاة من
شــركــات تــخــضع لــلـــضــريــبــة نــفــســهــا كــالــدخل من األســهم
�ــوجب قــوانــX الــدولــة الــتي تــقــيم فــيــهــا الــشــركـة الــتي

توزع أرباح السهم.

4 - ال تسري أحـكام الفقرتX (1) و(2) إذا كان اIالك
الــفــعــلي ألربــاح األسـهمr اIــقــيم في دولــة مــتــعـاقــدةr يــقـوم
بــعـــمل في الـــدولــة اIـــتــعــاقـــدة األخــرىr الـــتي تــقـــيم فـــيــهــا
الشركة الـتي تدفع أرباح األسهمr من خالل منشأة دائمـة
تقع فـيهـاr وكـان امـتالك األسـهم الذي تـدفـع بشـأنه أرباح
األســــهـم مـــرتــــبــــطــــا بـــصــــورة فــــعــــالـــة �ــــثل هــــذه اIــــنــــشـــأة
الــدائـمــة. فـفي هــذه احلــالــةr تـطـبـق أحـكـــام اIادّة (7) من

هـذه االتفاقيـة.

5 - حــــــــيث حتــــــــصــل شـــــــركـــــة مـــــقــــــيـــــمــــــة في دولـــــة
مـــتــــعــــاقـــدة عــــلـى أربـــــاح أو دخـل من الــــدولــــة اIـــتــــعــــاقـــدة
األخــرىr فال يــجــوز لــتـــلك الــدولــة األخــرى أن تــفــرض أيــة
ضـريـبـة علـى أرباح األسـهم الـتي تـدفـعهـا الـشـركةr إالّ إلى
احلـــد الـــذي تـــدفـع فـــيه أربـــاح األســـهـم إلى مـــقـــيـم في تـــلك
الــــدولــــة األخــــرىr أو إلى احلــــد الـــــذي يــــكــــون فــــيه امــــتالك
األسـهم الــذي تـدفع بــشـأنه أربــاح األسـهـم مـتـصـال بـصـورة
rفــعـالـة �ــــنـشــأة دائـــمـة تــــقع في تـــلك الــــدولـة األخـــرى
وال يـجـوز إخـضـاع أربـاح الـشـركـة غـيـر اIـوزعـة لـضـريـبـة
عـلى أرباح الـشـركة غـير اIـوزعةr حـتى لـو تكـونت أرباح
األســهم اIــــدفــــوعــــة أو األربـــاح غــــيـــر اIــوزعــة كـلــيـا أو
جـــــزئـــيــــا من أربــــاح مـــداخــــيل مــــتـــأتــــيـــة مـن تـــلك الــــدولـــة

األخرى.
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األفالم الــسـيـنــمـائـيــةr واألفالم أو األشـرطــة لـلـبث اإلذاعي
أو الــتــلــفــزيــونيr واإلرســال عــبــر األقــمــار الــصــنــاعــيـة أو
الـــكــابالت أو األلـــيــاف الــبـــصــريـــة أو الــوســائـل الــتــقـــنــيـــة
اIــمـــاثــلــة لــلــبث إلـى عــامـــة اجلــمــهــــورr ولــقــــاء أي بـراءة
اخــــتــــراعr أو عـالمـــة جتــــاريــــةr أو تــــصــــمــــيـمr أو ¬ـــوذجr أو
مــخــطـطr أو مــعــادلــة أو طـــريــقـــة إنــتــاج ســـريـــةr أو لــقـــاء
مـعــلـومـات تــتـعــلق بـاخلــبـرة الــصـنــاعـيــة أو الـتــجــاريــة أو

العلميـة.

4 - ال تسري أحـكام الفقرتX (1) و(2) إذا كان اIالك
الـــفــعــــــلـي لألتــــــاواتr اIــقــــيـم في دولـــة مــتـــعـــاقـــدة يـــقــوم
بــعـــمـل في الــدولـــة اIــتــعـــاقــدة األخــرى الـــذي تــنــشـــأ فــيــهــا
األتــــاواتr مـن خالل مـــنــشـــأة دائـــمــــة تـــقــع فـــيـــهــــاr وعـن
طــريق احلق أو اIــلك الـذي تــدفع بــشـأنـه األتـاوات ويــكـون
مـرتـبـطـا بصـورة فـعـالـة �ـثل هـذه اIنـشـأة الـدائـمــة. ففي
هـــــــذه احلــــــــالــــــــةr تـــــــســـــــــري أحــــــكـــــــــام اIــــــادّة (7) من هـــــــذه

االتفـاقيـة.

5 - تـعتـبر األتـاوات بأنـها نـاشئـة في دولة مـتعـاقدة
عنـدمـا يكـون دافـعهـا هـو تلـك الدولـة اIـتعـاقـدة نفـسـهاr أو
سـلطة محـليةr أو وحدة إدارية إقـليميـةr أو مقيم في تلك
rالـــدولـــة. إالّ أنه حـــيث يـــكــون الـــشــخـص الــدافـع لألتــاوات
سـواء كـان مـقـيـمـا في دولـة متـعـاقـدة أو لم يـكنr �ـلك في
دولـة مـتـعــاقـدة مـنــشـأة دائـمــة جـرى حتـمل مــسـؤولـيـة دفع
األتـاوات بــشــأنـهــاr وجـرى حتــمل تــلك األتــاوات من جـانب
اIــنـــشـــأة الــدائـــمــة تـــلكr فـــعــنـــدئـــذ يــجب أن تُـــعـــتــبـــر تــلك
األتاوات بأنها ناشـئة في الدولة اIتعـاقدة التي تقع فيها

اIنشأة الدائمة.

6 - حــيث أنه بــســبب وجــود عالقــة خــاصــة بــX دافع
األتــاوات واIــالك الــفـــعــلي لــهــاr أو بــX كـــلــيــهــمــا وشــخص
آخــرr يـتجــاوز مـبـلـغ األتاوات الـذي لـه عالقـة بـاسـتـعـمال
أو احلق في اســـتــــعـــمـــال اIـــعـــلــــومـــات الـــتي تـــدفـع عـــلـــيـــهـــا
األتــاواتr اIــبــلغ الــذي كــان �ــكن االتــفــاق عــلــيه بــX دافع
rـالك الفـعلي لهـا في غيـاب مثل هـذه العالقةIاألتـاوات وا
فـإن أحــكـــام هـذه اIــادّة ال تــســـري إال عـلى اIــبــلـغ اIــذكــور
أخـــــيــــــرا. وفـي هــــــذه احلــــــالـــــــةr فــــــإن الــــــقــــــسم الــــــزائــــــد من
اIـدفـوعـات يـبـقى خـــاضـعــا لـلـضـــريـبــة وفـقـا لـقـوانـX كـل
دولــة مــتـعــاقــدةr مع أخــذ األحـكــام األخــرى لـهــذه االتــفـاقــيـة

بعــX االعتبــار.

7 - ال تـــــســــري أحــــكـــــام هــــذه اIــــادّة إذا كـــــان الــــغــــرض
الـــرئــيـــسيr أو أحـــد األغــراض الـــرئـــيــســـيــة ألي شـــخص له
عـالقــــة بــــإنــــشــــاء أو حتــــويل الــــديـن الــــذي تــــدفع بــــشــــأنــــهــــا
األتـاواتr هــو اسـتـغـالل هـذه اIــادّة Iـنــفـعـتـه بـصــورة غـيـر

قانونية خالل اإلنشاء أو التحويل.

6 - تُـعـتـبر الـفـائـدة بـأنـهـا نـاشـئـة في دولـة مـتـعـاقدة
عـنـدمـا يكـون دافـعـهـا هو تـلك الـدولـة اIـتعـاقـدةr أو سـلـطة
مـــحـــلــيـــةr أو وحـــدة إداريـــة إقـــلـــيـــمـــيـــةr أو مـــقـــيم في تـــلك
rالـــدولـــة. إالّ أنه حــيـث يــكـــون الــشـــخص الـــدافـع لـــلــفـــائــدة
ســواء كـان مقـيمـا في دولـة متعاقـدة أو لم يكنr �لك في
دولـــة مـتـعــــاقـدة مـنــشـأة دائــمـــة يــرتــبط بـهــا الـدين الـذي
دفـــعت عــلـــيــه الــفـــائـــدةr وجـــرى حتــمــل تــلك الـــفـــائــدة من
جـانب اIنـشـأة الدائـمة تـلكr فـعنـدئـذ تعـتبـر هـذه الفــائدة
بأنها ناشئـة في الدولـة اIتعـاقدة التي تقـع فيها اIنشأة

الدائمة.

7 - حــيث أنه بــســبب وجــود عالقــة خــاصــة بــX دافع
rكليـهمـا وشخص آخر Xأو بـ rالك الـفعلي لـهاIالفائـدة وا
يـتجاوز مبـلغ الفائدة اIـبلغ الذي كان �كـن االتفاق علـيه
بــX دافــع الـفــائـدة واIـالك الـفـعــلي لـهــا في غـيــاب مـثـل
هـــذه الـعالقـــةr فــإن أحـكــــام هـــذه اIـادّة ال تـسـري إالّ عـلى
اIبـلغ اIذكـور أخيـرا. وفي هذه احلـالةr فـإن القسـم الزائد
من اIـدفوعـات يـبقـى خاضـعـا للـضـريبـة وفـقا لـقـوانX كل
دولـة مـتعـاقـدةr مع األخـذ باألحـكـام األخرى لـهـذه االتفـاقـية

بعX االعتبار.

8 - ال تـــــســــري أحــــكـــــام هــــذه اIــــادّة إذا كـــــان الــــغــــرض
الـــرئــيـــسيr أو أحـــد األغــراض الـــرئـــيــســـيــة ألي شـــخص له
rعالقة بـإنشـاء أو حتويل الديـن الذي يدفع بـشأنه الـفائدة
هـو اســتـغـالل هـذه اIــادّة Iــنـفــعـتـه بـصــورة غـيــر قــانـونــيـة

خالل ذلك اإلنشاء أو التحويل.

اIاداIادّة ة 12
األتــاواتاألتــاوات

1 - تــخــضـع األتــاوات الــنــاشــئــة فـي دولــة مــتــعــاقــدة
واIــــدفــــوعـــــة إلى مــــقــــيـم في الــــدولـــــة اIــــتــــعــــاقــــدة األخــــرى

للضريبة في تلك الدولة اIتعاقدة األخرى.

2 - بـــيـــد أن هـــذه األتـــاوات �ـــكن أن تـــخـــضع أيـــضـــا
لـلضـريبـة في الـدولـة اIتعـاقــدة التي تنشأ فـيها وطبقـا
لقوانX تـلك الدولــةr ولكـن إذا كـان قابض األتـاوات هـو
اIـــالك الـــفـعـلي لـهـاr فـإن الـضــريبـة اIـفــروضــة يجب أن
ال تـتجاوز 10 بـاIائـة من اIبـلغ اإلجمالـي لألتاواتr وعلى
السـلـطـات اخملتـصـة لـدى الـدولتـX اIـتـعاقـدتـX أن تُـسوي

باالتفاق اIتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 - إن كــلـمــة "أتـاوات" كـمــا هي مـســتـعـمــلـة في هـذه
اIـادّة تعـني اIدفـوعات مـن أي نوع يـتم قبـضهـا كتـعويض
لــقــاء اســتـعــمــالr أو احلق في اسـتــعــمـال أيــة حـقـــوق طـبع
ونــشــــر ألعــمـال أدبــيـــة أو فــنــيــة أو عــلــمــيـةr �ـــا في ذلك
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أ) كــان اIـسـتـفـيــد مـوجــودا في الـدولــة األخــرى Iدة
أو مــدد ال تـتــجــاوز في مــجــمــوعــهـا 183 يــومـا خـالل اثــني
عـشـــر شـهــــرا تـبـــدأ أو تـنـتـهي فـي الــسـنـــة الـضــريـبـيــة

اIعنيـةr و
rب) كـــان الـتــعـويض دفـع من جــانب صـــاحب عـمــل
أو نــــائب عــــنــهr لـــيـس مـــقــــيــــمــــا في الــــدولـــــة اIـــتــــعــــــاقـــدة

األخـــرىr و
جـ) ال تتحمل التـعويض منشأة دائمة �لكها صاحب

العمل في الدولة اIتعاقدة األخرى.
rـادّةI3 - عـلـى الـرغم من األحـكـام الـسـابـقـة من هـذه ا
فــــإن الــــتــــعــــويـض الــــذي يــــحــــصــل عــــلــــيـه مــــقــــيم في دولــــة
rمتـعاقـدة فيمـا يتـعلق بـوظيـفة تمـارس على مـ© سفـينة
أو طـــائـرةr أو قــطـــاراتr أو مـــركـبـــة نـقـل بـــريـة تُــشـغــل
في الــــنـــــقـل الـــدولـيr ال يـــخــــضع لـــلــــضـــريــــبـــة إالّ فـي تـــلك
الـدولـة اIتعــاقــدة التي يقـع فيهـا مكـان اإلدارة الفعليـة

للمؤسسـة.

اIاداIادّة ة 15
أتعاب اIديرينأتعاب اIديرين

إن أتــعــاب اIـــديــرين واIــدفـــوعــات اIــمـــاثــلــة األخــرى
الــتي يــحــصل عــلــيـهــا مــقــيم لــدى دولــة مــتــعــاقــدة بــصـفــته
عــــضــــوا فـي مــــجــــلـس إدارة شــــركــــة مــــقــــيـــــمــــة في الــــدولــــة
اIـــتـــعــاقـــدة األخــرىr تـــخــضـع لــلـــضــريـــبــة فـي تــلك الـــدولــة

اIتعـاقـدة األخـرى.

اIاداIادّة ة 16
الفنانون والرياضيونالفنانون والرياضيون

1 - عــلى الـــرغم من أحـكـــام اIـادّتـX (7) وr(14) فـإن
الــدخـل الــذي يـحــصل عــلـيـه مـقــيم في دولــة مـتــعـــاقـدة من
نــــشـــــاطـــــاته الـــــشــــخـــــصـــــيـــــة الــــتـي �ــــارســـــهـــــا في الـــــدولــــة
اIتـعــــاقـدة األخــــرى كفـنـان مـسـرحيr أو سـينـمـائيr أو
إذاعيr أو تـلــفـزيــونيr أو مـوســيـقي أو كــريـاضيr يــخـضع

للضريبة في تلك الدولة اIتعاقدة األخرى.
2 - إذا كـان الـدخل اIـتعـلّق بـالـنـشـاطات الـشـخـصـية
الـــتي �ـــارســـهــا فـــنـــان أو ريـــاضي بـــصـــفـــته هـــذه ال يـــعــود
لــلــفــنــان أو الــريــاضـي نــفــسهr بل لــشــخص آخــرr فــإن ذلك
الــدخلr عــلى الـرغم من أحــكـام اIــادّتـX (7) وr(14) يــخــضع
لـــلــضـــريـــبـــة في الـــدولـــة اIـــتـــعــاقـــدة الـــتي تـــمـــارس فـــيـــهــا

نشاطات الفنان أو الرياضي.
3 - عـــلى الــرغم من أحـــكــام الــفــقــرتــX (1) وr(2) فــإن
الـدخل النـاجم عن النـشـاطات اIـشار إلـيهـا في الفـقرة (1)
ضمن إطار اIـبادالت الثـقافيـة أو الريـاضية اIـتّفق علـيها

اIاداIادّة ة 13
أرباح رأس اIالأرباح رأس اIال

1 - تـخــضـع األربــــاح الـــتي يـحــصــل عــلــيـهـــا مــقــيم
rفي دولـة مـتـعـاقدة من الـتـصـرف في أمالك غـير مـنـقـولة
اIـــشــار إلـــيــهـــا في اIــادّة (6) وتـــقع في الـــدولــة اIـــتــعـــاقــدة
األخـرىr للضـريـبـة في الدولـة اIتعــاقدة التي تقـع فيها

تلك األمالك.

2 - إن األربــــاح الــــنــــاجــــمــــة عن الــــتــــصــــرف بــــأمــــوال
مـنـقولـة تـشكل جـزءا من األمـوال التـجـارية Iـنـشأة دائـمة
�ـلكهـا مشـروع تابع لـدولة مـتعاقـدة في الدولـة اIتـعـاقدة
األخــــــــــرىr �ــــــا فـي ذلك تـــــــــلـك األربــــــاح الــــــنـــــــاجــــــمــــــــة عن
الـتـصـرف بـهـذه اIـنـشـأة الـدائـمـة (وحـدهـا أو مع اIـؤسـسة
بــكـامـلــهـا) تـخــضع لـلـضــريـبـة في تــلك الـدولــة اIــتـعـــاقــدة

األخرى.

r3 - إن األربــــاح الــــنــــاجــــمــــة عـن الــــتــــصــــرف بــــســــفن
وطـائـــراتr وقـطــــاراتr ومــركــبـــات نــقــل بـــري تُــشـغــل
في الـــنـــقـل الـــدوليr أو من الـــتـــصـــرف بـــأمـــوال مـــنـــقـــولـــة
تـتـعلق بـتشـغــيل وسائل الـنـقل تلكr ال تـخضــع للـضريـبة
إالّ في تلك الدولـة اIـتعاقدة التي يـقع فيها مكـان اإلدارة

الفعلية للمؤسسة.

4 - إن األربـاح الـنـاجـمـة عن الـتـصـرف بـأمـوال غـيـر
تـــلـك اIـــشـــار إلــــيـــهـــا فـي الـــفـــقـــرات (1) و(2) و(3) مـن هـــذه
اIـادّةr ال تـخضـع للـضـريـبـة إال في الـدولة اIـتـعــاقـدة التي

يقيم فيها اIتصرف باألموال.

اIاداIادّة ة 14
إيرادات التوظيفإيرادات التوظيف

1 - مـع مـــــراعـــــاة أحــــكـــــــام اIــــــوادّ (15) و(17) و(18)
r(19) ال تخضع للضريبة الرواتب واألجور والتعويضات

اIـمــاثـلــة األخـــرى الــتي يـحـصــل عــلـيـهـا مــقـــيم في دولـــة
متـعــاقدة فيـمــا يتـعلــق بـوظـيفـة مــاr إالّ في تلك الدولة
مــــا لم تــــكن الــــوظـــيــــفـــة تــــمـــارس في الــــدولـــة اIــــتـــعـــــاقـــدة
األخـــرى. وإذا كــانـت تـلـك الــوظــيــفــة تــمــارس في الــدولـة
اIـتــعــاقـدة األخــرىr فــإن مـثـل هـذا الــتــعـويض الــذي يــنـجم
عـــنـــهـــا يـــخـــضع لـــلـــضـــريـــبـــة في تـــلـك الـــدولـــة اIـــتـــعــــاقـــدة

األخـرى.
2 - عــــلى الــــرغم من أحــــكـــام الــــفـــقـــرة r(1) ال يـــخـــضع
لـلـضــــريـبــــة الــتـعـــــويـض الـــذي يـحــصــل عـلـــيــه مـقــــيم
في دولـة مـتعــاقــدة فيمــا يتعـلـق بـوظيـفــة تمــارس في
الــــدولـــة اIــتــعـــــاقــدة األخــــرىr إالّ في الـــدولــــة اIــذكــــورة

أوالr إذا :
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3 - تـطـبــق أحـكــــــــــام اIوادّ (14) و(15) و(17) عـــلى
الــتــعـويـض ومــعـاشــات الــتــقــاعــد اIــتــعــلّــقـــــــــــة بــخــدمـات
قدمت ألعمال جتارية قامت بها دولة متعــاقدةr أو سلطة

محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليميـة تابعـة لهـا.

اIاداIادّة ة 19
الطلبة واIتدربونالطلبة واIتدربون

1 - إن اIقيم في دولة مـتعـاقدة واIوجود مؤقتا في
الـدولـة اIتـعـاقـدة األخرى بـصـفـة طالـب أو متـدرب يـتـلقى
تدريـبا فنيـا أو مهنـيا أو جتارياr ال يـخضع للـضريبة في
الـدولــة اIـتــعــاقـدة األخــرى عـلى الــتـحــويالت اIــالـيّــة الـتي
تـرده من اخلـارج لـغـرض اإلنفـاق عـلى مـعيـشـته وحتـصـيله
الـــعـــلـــمي أو الـــتـــدربr أو تــرده بـــصـــفـــة مــنـــحــــة دراســـيـــة
Iــــتـــــابــــعـــــة حتــــصـــــيــــلـــه الــــعــــــلـــمـيr وذلك Iـــــدة ســــبـع (7)

سنـوات.
2 - ال يــخــضـع لــلــضـــريــبــة الــتــعـــويض الــذي يــدفــع
إلى الــطـالب أو اIــتــدربr لـقــاء خـدمــات تــقـدم في الــدولـة
(2) Xـدة سـنـتـI فـي تـلك الـدولـة وذلـك rـتــعـاقـدة األخـرىIا
شـــــــــريـــــــطـــــــــة أن تـــــــكــــــــــون تـــــــلك اخلــــــــدمــــــــات ذات عالقــــــــة

بتحصـيلـه العلمي أو التدرب.

اIاداIادّة ة 20
اIداخيل األخرىاIداخيل األخرى

1 - ال تـخضع للضـريبة عنـاصر الدخل العـائدة Iقيم
في دولـــة مــــتـــعــــاقـــدةr حــــيـــثــــمـــا كــــان مـــنـــشــــأهـــا والــــتي لم
تــتـنــاولــهـا اIــوادّ الـســابـقــة من هـذه االتــفــاقـيــة إالّ في تـلك

الدولـة اIتعــاقـدة.

2 - ال تــســـري أحــكــام الـــفــقــرة (1) عــلى الـــدخلr غــيــر
الدخل الـناجم عن أموال غـير مـنقولـة كما هي مـعرفة في
rسـتفيد من هذا الدخلIإذا كان ا r(6) ادّةIالفقرة (2) من ا
اIقيم في دولة متـعاقدةr يقوم بعـمل في الدولة اIتعاقدة
األخـرىr من خالل مـنـشـأة دائـمـة تـقع فـيـهـا وحيـث يرتـبط
احلق أو اIـــلك الـــنـــاجم عـــنه الـــدخل بــصـــورة فـــعــالـــة بـــهــذه
اIــنـشــأة الـدائـمــة. وفي هـذه احلــال تـطـبق أحــكـام اIـادّة (7)

من هذه االتفاقية.
اIاداIادّة ة 21

الضريبة على الثروةالضريبة على الثروة
1 - إن الثروة اIمثـلة بأموال غير مـنقولةr كما هي
مـعـــرفـة في الـفـقــرة (2) مـن اIادّة (6) و�ـلـكهــا مـقـيم في
دولة متـعاقـدة وتقع في الـدولة اIـتعـاقدة األخـرىr يخضع
لــلـــضــريــبـــة في الــدولـــة اIــتـــعــاقــدة الـــتي تــقـع فــيــهــــا تــلك

األمـوال.

من جـانب حـكـومـتي الـدولـتـX والـتي جتـري لـغـيـر تـوخي
جــني الــربحr يــعــفى من الــضــريــبــة في الــدولــة اIــتــعــاقـدة

التي تمارس فيها هذه النشاطات.

اIاداIادّة ة 17
معاشات التقاعدمعاشات التقاعد

1 - مـع مـــراعــــاة أحــكـــــام الـــفــقــرة (2) من اIــادّة(19)
من هـذه االتـفـاقـيةr فـإن مـعـاشـات الـتـقاعـد والـتـعـويـضات
اIـمـاثـلـة األخـرى الــتي تـدفع إلى مـقـيم في دولـة مـتـعـاقـدة
مـقـابل اسـتــخـدام سـابقr ال تـخـضع لــلـضـريـبـة إالّ في تـلك

الدولة اIتعـاقدة.
2 - على الــرغم من أحكـام الـفقـرة (1) من هـذه اIادّة
فــإن مـعــاشــات الـتــقــاعـد والــتــعــويـضــات اIــمـاثــلــة األخــرى
الــتـي تــدفــع �ــوجـب تــشــــريـع الـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي في
دولــة مـتعــاقــدةr ال تـخـضع لـلضـريـبـة إالّ في تـلك الــدولـة

اIتعــاقـدة.

اIاداIادّة ة 18
الوظائف العامة (العمومية)الوظائف العامة (العمومية)

1 - أ) إن الــتـــعــويـضr غــيـــر مــعـــاش الــتـــقــاعـــدr الــذي
rأو سـلطــة مـحـلــيـة تــابـعـــة لـهــا rتـدفـعه دولــة متـعـــاقــدة
أو وحــــدة إداريــــة إقــلـيـمـيــــة تـــابـعــــة لــهـــاr إلى شـخص
فـــيــمـــا يـــتــعـــلّق بـــخــدمـــات تـــقــدّم إلى تـــلك الـــدولـــة أو تــلك
الـــســـلـــطــة أو الـــوحـــدةr ال يـــخـــضع لـــلـــضــريـــبـــة إال في تـــلك

rتعـاقـدةIالـدولـة ا
ب) بـيــد أن ذلك الــتــعـــويض ال يــخــضـع لــلـضـــريــبــة
في الـدولـة اIـتعـــاقـدة األخـرىr إالّ إذا قـدمت اخلـدمات في
تـــلـك الـــدولــــة وكــــان الـــشــــخص مــــقــــيـــمــــا في تــــلك الــــدولـــة

اIتعـاقـدةr هـو :

1 - من مواطني تلك الدولةr أو

2 - لم يــصــبح مــقــيـمــا في تــلك الــدولــة فــقط لــغـرض
تقد  تلك اخلدمات.

2 - أ) إن أي مـــعــــاش تـــقـــاعـــد يـــدفـع مـــبـــاشـــرة أو من
صــنـــاديق أنــشــأتـهــا دولـــة مــتــعـــاقـــدةr أو ســلــطـة مــحــلــيــة
rأو وحــــدة إداريــة إقــلـيـمــيــــة تــابــعــــة لـهـــا rتــابـعــة لـهــــا
إلى شـــخـص فـــيـــمـــــا يـــتـــعــــلـق بـــخــــدمـــات قـــدمـت إلى تـــلك
الـدولـة أو سلطة محلية  أو الـوحـدةr ال يخضع للضريبة

rتعــاقـدةIإالّ في تلك الـدولـة ا
ب) بـيـد أن معـاش الـتـقاعـد هـذا ال يخـضع لـلضـريـبة
في الـدولـة اIـتـعاقـدة األخـرىr إال إذا كـان الشـخص مـقـيـما

في تلك الدولة ومن مواطنيها.
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اIاداIادّة ة 23

عدم التمييزعدم التمييز

1 - ال يــخــضـع مــواطــنــو دولــة مــتـــعــاقــدة في الــدولــة
اIتعـاقـدة األخـرى أليــة ضـريبـة أو أية متطلبات متعلّقة
بهـاr تخـتلف عن تـلك الضـرائب واIتـطلـبات اIـتعـلّقـة بها
أو تـكــون أشـــد عـبـئـا من الـتي يــخـضــع لـهـاr أو يـجـوز أن
يخـضع لهــاr مواطنــو تلك الـدولـة األخــرى فـي الظــروف
نــفــسـهــــا. وهـــذا احلـــكـــمr عـــلى الـــــرغـم مــن أحـكــام اIـادّة
r(1) يـــســــري أيــــضـــا عــــلـى األشـــخــــــاص الــــذين هم لــــيــــســـوا

مـــقـــيـــــمــــX لـــــدى إحــــدى الـــــدولـــتــــــX اIـــتـــــعــــاقـــدتـــX أو
كليهمـا.

XـقــيـمـI2 - إنّ األشـخـــاص الـذين ال جـنــسـيــة لـهم وا
في دولــــة مــــتــــعــــاقــــدةr يــــجب أن ال يــــخــــضــــعــــوا في أي من
الدولتـX اIتعـاقدتX أليـة ضــرائب أو متطـلبات متـعلّقة
بـــهـــاr تـــخــــتـــلف عن أو تـــكـــون أشــــد عـــبـــئـــا من الـــضـــريـــبـــة
اIـفروضـة واIـتـطـلـبات اIـتـعـلّـقـة بهـا الـتي يـخـضـع لـهـا أو
يــجـــوز أن يــخـضـع لــهــا مــواطـنـــو الــدولـــة اIــعـنــيـــة فـي

الظـروف نفسهـا.

3 - يـــنـــبـــغي أن ال تـــفــرض الـــضـــريـــبــة عـــلى مـــنـــشــأة
دائـــمـــة تـــمـــلـــكـــهـــا مـــؤســســـة مـن دولـــة مـــتــعـــاقـــدة فـي دولــة
مـــتـــعـــاقـــدة أخـــرىr في تـــلك الـــدولـــة األخـــرى بـــصـــورة أقل
مـالءمــة من الــضـــريــبــة اIــفــروضـــة عــلى مــؤســـســات لــتــلك
الدولة األخرى تقـوم باألعمال نفسـها. إنّ أحكام هذه اIادّة
XقيمIيجب أن ال تفسّر بأنـها تلزم دولة متعـاقدة �نح ا
فـي الــــــدولــــــة األخـــــــرى أيــــــة حـــــــســــــومـــــــات أو إعــــــفــــــاءات أو
تــخـفــيـضــات شـخــصـيــة ألغـراض فــرض الـضـريــبـة بــسـبب
الـوضع اIدني أو اIسؤولـيات العائـلية التي تـمنحها إلى

مقيمX لديها.

4 - بــاســتـثــنــاء مـا تــطــبق عــلـيه أحــكــام اIـادّة r(9) أو
r(12) ــادّةIأو الــفــقــرة (6) من ا r(11) ــادّةIالــفــقــرة (7) من ا
فإنّ الفائـدة واألتاوات واIصروفات األخرى الـتي تدفعها
مـــــؤســـــســــة مـن دولــــة مـــــتــــعـــــاقـــــدة إلى مـــــقــــيـم في الـــــدولــــة
اIـتـعــاقـدة األخرى يـجبr لـغـرض حتـديـد األربـاح اخلـاضـعة
لـــلــضــريــبــة والــعـــائــدة لــهــذه اIــؤســســـةr أن تــكــون قـــابــلــــة
للحسم في ظـل الظـــروف نفسهـا كأنهـا دفعت إلى مقــيم
في الـدولــة األولى وكــذلكr فـإن أيــة ديــون عـلى مـؤسـسة
من دولــة مــتـــعــاقــدة لــصـــالح مــقــيـم في الــدولــة اIـــتــعــاقــدة
األخــرى يـجـبr لـغــرض حتـديــد الـثــروة اخلـاضـع لـلــضـريــبـة
لـهـذه اIـؤسـسـةr أن تـكـون قـابـلـة لـلـحـسم في ظل الـظـروف
نــفــســهـــا وكــأنــهـــا قــد أجــريت Iـــقــيم في الـــدولــة اIــذكــــورة

األولى.

2 - إن الـثـروة اIـمثـلـة بـأموال مـنـقولـة تـشـكل جزءا
من األمالك التجـاريـة Iـنشأة دائمـة تمـلكهـا مؤسسة في
دولة متعاقـدة وتقع في الدولة اIتعاقدة األخرىr �كن أن
تـخــضع لـلــضـريــبـة فـي الـدولــة اIـتــعـاقــدة الـتي تــقع فـيــهـا

اIنشأة الدائمة.
3 - إنّ الـثــروة اIـمـثــلـة بـســفن وطـائــرات وقـطـارات
ومركبات النقل الـبري والتي تشغلهـا في عمليات النقل
الـدولي مـؤسـسـة من دولــة متـعــاقــدةr واألمـوال اIـنـقـولـة
اIتـعلـقة بـتشـغيل وسـائل النـقل تلكr ال تـخضع لـلضـريبة
إالّ فـي الــدولـــة اIــتــعـــاقــدة الـــتي يــقع فـــيــهـــا مــكـــان اإلدارة

الفعليـة للمؤسسـة.
4 - إنّ جمـيع عنـاصر الثروة األخرى اخلاصـة �قـيم
فـي دولـــة مـــتـــعـــــاقـــدةr ال تـــخـــضـع لـــلـــضـــريـــبــــة إالّ في تـــلك

الدولـة اIتعـاقـدة.

اIاداIادّة ة 22
إلغاء االزدواج الضريبيإلغاء االزدواج الضريبي

Xتـــتـم إزالــــة االزدواج الـــضــــريـــبـي في كـال الـــدولــــتـــ
اIتعاقدتX كما يأتي :

XتعاقدتIا X1 - إذا حتصل مقيم في إحـدى الدولت
عـــلـى دخـل أو تـــمــــلك ثـــروة والـــذي طـــبــــقـــا ألحـــكـــــــام هــــذه
االتـــفــــاقـــيــــة �ـــكــن أن يـــخـــضـع لـــلـــضــــريـــبــــة فـي الـــدولـــة
اIـــتــعـــاقــدة األخـــــرى فــــعــلـى الــدولـــة اIــتــعـــاقــدة األولى أن
تـــقــوم بـحــــسم مــــبـلـغ مـــســاو لـلــــضــريـبــة عــلى الـدخل أو
عــلى الثــروة اIـدفوعــة في الـدولـة اIـتـعاقـدة األخرىr من
أصـــــل الـــــضــــــــريــــــبــــــــة عــــــــلـى دخــل أو عــــــلـى ثــــــــروة ذلك

اIقــيم.

غـــيــر أن مــثـل هــذا احلــسـم يــجب أن ال يـــتــجــاوز ذلك
اجلزء من ضريبـة الدخل أو الثروة كمـا هو محسوب قبل
إعــطـاء احلــسمr والــذي �ـكن أن يــنـسـبr حـســبـمــا تـقــتـضي
احلـالـةr للـدخل أو لـلـثروة الـذي �ـكن أن يخـضع لـلضـريـبة

في الدولة اIتعاقدة األخرى.

2 - تـعـتـبـر الــضــريـبـةـ الـتي كــانت مـوضــوع إعـفــاء
أو تـخــفــيض في إحــدى الــدولــتــX اIــتـعــاقــدتــX �ــقـتــضى
الــتــشــريـع الــداخــلي لـــلــدولــة اIــذكـــورة كــأنــهـــا دفــعت فــعال
ويـــــجب أن تـــــطــــرح فـي الــــدولـــــة اIـــــتــــعـــــاقــــدة األخـــــرى من
الـضــريـبــة الـتي قد تـفــرض عـلى اIـداخــيل اIـذكــورة في

حال عدم منح اإلعفاء أو التخفيض.

ولـتـطـبـيق أحـكـام هـذه الـفـقـرة عـلى اIـوادّ (10) و(11)
(12) تـؤخـذ بـعــX االعـتـبــار الـنـسب اIــنـصـوص عــلـيـهـا في

اIواد اIذكورة.
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X4 - يــــجــــوز لـــــلــــســــلــــطــــات اخملــــتــــصـــــة في الــــدولــــتــــ
اIـتـعـاقـدتــX االتـصـال مـبــاشـرة بـعـضـهــا مع بـعض لـغـرض
الـــــتــــــوصل إلــــى اتـــــــفــــــاق حــــــــول مـــــــعــــــنــى الـــــفــــــقـــــــرات
الــســـابـقـة. وعـنـدمــا يـبـدو أنه من اIـسـتــحـسنr في سـبـيل
الـتـوصل إلى اتـفـاقr إجـراء تـبادل شـفـهي في اآلراءr فـإنه
يـجــوز أن يـجــــري هـــذا الــتـبــادل عن طـريق جلــنـة تــتـألف
Xعـن الـــــســــلـــــطــــات اخملـــــتـــــصــــة فـي الــــدولـــــتــــ Xمـن £ــــثـــــلــــ

.XتعاقدتIا

اIاداIادّة ة 25
تبادل اIعلوماتتبادل اIعلومات

X1 - تــــبـــــادل الـــــســــلـــــطــــات اخملـــــتـــــصــــة فـي الــــدولـــــتــــ
اIـتـعاقـدتـX مـا يـلـزم من اIـعـلـومات لـتـنـفيـذ أحـكـــام هذه
Xاحملـــلّــــيـــة في الــــدولـــتـــ Xاالتـــفــــاقـــيــــة أو أحـــكـــام الــــقـــوانــــ
اIــتــعـــاقــدتــX بـــخــصــوص جـــمــيع الــضـــرائب مــهـــمــا كــانت
Xطــبـيـعـتـهــا أو تـسـمـيـتـهــا احملـصـلـة لـصــالح إحـدى الـدولـتـ
اIــــتــــعــــاقــــدتــــrX وذلك من أجـل احلـــؤول بــــوجـه خـــاص دون
االحــتــيــال أو الــتـهــرب مـن دفع هــذه الــضــرائبr وال تــقــيـد
اIـادّتـان (1) و(2) تـبــادل اIـعـلـومــات. ويـجب مـعــامـلــة أيـة
مــعــلــومـــات تــتــلــقــاهــا دولــة مــتــعــاقــدة كــمــعــلــومــات ســريــة
بـالـطـريـقـة نـفـسـهـا كـاIـعـلـومـات الـتي يـتم احلـصـول عـلـيـهـا
�وجب القوانX احملـلّية لتلك الدولةr وال يجب البوح بها
إالّ لألشخـاص أو السـلطـات (�ا في ذلك احملـاكم والهـيئات
اإلداريــة) اIــنــاط بــهــا أمــر تــقـــديــر أو حتــصــيل الــضــرائب
الــتي تـشــمــلـهــا هــذه االتـفــاقـيــةr أو في بت االســتــئـنــافـات
اIـتـعــلّــقــة بــتـلك الـضــــرائبr أو مالحـقـتــهـا أو تـنــفـيـذهـــا.
وعلى أولئك األشخــاص أو تلك السلطات أن ال تستعمــل
تــــلك اIــــعـــلـــــومـــات إالّ لــــهـــــذه األغــــراض. ويــــجـــــوز لـــهم أن
يـــفــــضـــوا بـــاIـــعـــلـــومـــات في احملــــاكـــمـــات الـــعـــلـــنـــيـــةr أو في

القرارات القضائية.
2 - ال يــــــــجب فـي أي حـــــال مـن ا ألحـــــوال تـــــفــــــســـــيـــــر
أحــكـــام الــفــقـرة (1) بــأنــهـــــا تــفـــرض عــلى دولــة مــتــعــاقـــدة

االلتزام :
Xأ) بـتنفـيذ إجــراءات إداريــة ال تأتلف مـع الـقـوان
واإلجـراءات اإلداريـة لتلك الـدولـة أو الدولـة اIتعــاقــدة

rاألخــرى
ب) بـتقد  معـلومات ال �ـكن احلصول علـيها �وجب
الـقـوانX أو اإلجـراءات اإلداريــة لـتـلك الــدولــة أو الـدولة

rتعاقدة األخـرىIا
جـ) بتـقد  مـعلـومات تـكشف عـن أي سـر جتاريr أو
صنـاعيr أو مـهـنيr أو طـريـقـة إنـتـاجr أو مـعـلـومـات يـكون

الكشف عنها مخالفا للنظام العامّ.

5 - إنّ مــــؤســـــســــات دولـــــة مــــتـــــعــــاقـــــدة والــــتـي �ــــلك
رأســـمـــالـــهـــا أو يـــشـــرف عـــلـــيه كـــلّـــيـــا أو جـــزئـــيـــاr بـــصــورة
مباشـرة أو غيـر مبـاشرةr واحـد أو أكثـر من اIقـيمX في
الــدولـة اIــتــعــاقـدة األخــرى ال تــــخــــضع في الــدولـة األولى
أليــة ضــرائب أو مـتــطــلــبـات مــتــعـلّــقــة بـهــا تــخـتــلف عن أو
تـــــكـــــون أشــــــد عـــــبـــــــئــــــا مــن الــــــضـــــــريـــــبــــــة اIــــــفـــــــروضـــــــة
واIـتـطلـبـات اIـتـعـلّـقة بـهـــا الـــتي تـــخــضع لـهـاr أو يـجوز
أن تــخـــضع لــهــا مــؤســســات £ــاثـــلــة أخــرى تــابــعــة لــلــدولــة

األخرى.

6 - بـــغـضّ الـــنـــظـــــــر عن أحـــكـــــام اIـــادّة r(2) تـــطـــبـق
هــذه اIـــادّة عـلى الضــــرائبr مهـمـا كــانت طـبيعـتهــا أو

تسميتهـا.

اIاداIادّة ة 24
إجراءات االتفاق اIتبادلإجراءات االتفاق اIتبادل

1 - إذا اعـــــتــــــبــــــر شــــــخص فـي دولـــــة مــــــتــــــعــــــاقـــــدة أن
إجـراءات إحــدى الدولـتـX اIتـعاقـدتX أو كـلـتيـهمـا تؤدي
أو ســتــؤدي إلـى فــرض ضــرائب عـــلــيه ال تــتـــفق مع أحــكــام
هـــذه االتـــفـــاقـــيــــــةr فــــإنه يـــجـــوز لهr بــــصـــرف الـــنـــظـــر عن
Xـــراجــــعـــات الـــتـي يـــوفـــرهــــا الـــقـــانــــون احملـــلي فـي هـــاتـــIا
الدولـتـrX أن يـرفـع قـضـيتـه إلى الـسـلطـة اخملـتصــة لـدى
الــدولـــة اIــتــعـــاقــدة الــتـي يـقــيـم فــيــهــاr أو أن يــرفــعــهـاr إذا
كـــانـت قـــضــــيـــتـه تــــرد حتـت الـــفــــقــرة (1) من اIــادّة (23)
مـن هــذه االتـــفـــاقـــيــةr إلـى الــســـلـــطـــة اخملــتـــصـــة في الـــدولــة
اIـــتــــعـــاقـــدة الــــتي يـــكــــون مـــواطـــــنــــا فـــيـــــهــــا. ويـــجب رفع
الــقـضــيــة خالل ســنــتــX (2) مـن الــتــبــلـــيغ األوّل لإلجــــراء
الـــذي يــؤدي إلى فـــرض ضــريـــبــة ال تــتــفق مع أحــكــام هــذه

االتفاقية.

2 - تــــــــســـــعى الـــــســـــــلـــــطــــة اخملـــــــتـــــصـــــة إذا بـــــدا لـــــهــــا
االعـتــراض مـبــررا وإذا لم تـســتـطـع حـلّه بــصـورة مــرضـيـة
حلل الـقـضـيــة بـاالتـفـاق اIـتـبـادل مع الــسـلـطـة اخملـتـصـة في
الــــــــــدولــــــة اIـــــــتــــــــعـــــــاقــــــدة األخــــــرى وذلـك مـن أجل جتـــــــنّب
الــضـريــبــة الــتي ال تــأتـلف مـع هـذه االتــفــاقــيـة. ويــنــفـذ أي
اتــــفـــــاق يــــتـم الـــتــــــوصــل إلـــــيه بـــالــــرغـم مـن أيــــة أحـــكـــام
Xتــــتــــعــــلق �ــــرور الـــزمـن في الــــقــــانـــون احملــــلـي لـــلــــدولــــتـــ

.XتعاقدتIا

X3 - تــــســــعـى الــــســــلـــــطــــات اخملــــتــــصــــة فـي الــــدولــــتــــ
اIـتـعـاقـدتــX ألن حتـــل بـاالتـــفــاق اIـتـــبـادل أيـة مـصـاعب
أو شـــكـــوك نـــــاشــــئـــة عن تـــــفـــــســــيـــر هـــذه االتـــــفـــاقـــيـــة أو
تطبـيقهـا. ويجوز لـها أيـضا التـشاور معـا إللغاء االزدواج
الــضــريــبي فـي احلــاالت غــيــر اIــنــصـــوص عــلــيــهــا في هــذه

االتفاقية.
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عن حكومة اجلمهوريعن حكومة اجلمهوريّة
اجلزائرياجلزائريّة ة الدالدّ�قراطي�قراطيّة

الشالشّعبيعبيّة
وزير اIاليوزير اIاليّة
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن حكومة اجلمهوريعن حكومة اجلمهوريّة
اللبنانيةاللبنانية

وزير اIاليوزير اIاليّة
فؤاد السنيورةفؤاد السنيورة

2 - فــيـمــا يـتــعـلق بــالـضــرائب األخـرىr عــلى األربـاح
والـــدخل والـــثــروة الـــتي ¨ احلـــصـــول عـــلــيـــهـــا فيr أو بـــعــد
الـيـوم األوّل من كـانـون الـثـاني/ جــانـفي من الـسـنـة الـتي

تلي السنة التي أعطي فيها اإلبالغ بإنهاء االتفاقية.

وإشـهـادا بـذلك فـإن اIـوقـعـX أدنـاهr اIـفـوضX بـذلك
حــسب األصــول مـن جــانب حــكــومــتــيـــهــمــاr قــد وقــعـــا هـــذه

االتفـاقيـة.

حــرّرت عـلـى نـســخــتــX في بـيــروتr في هــذا الــيـوم
السادس والـعشرين من شهر آذار/ مارس من سنة 2002

باللّغة العربيّةr وتعتبر كل نسخة أصلية.

اIاداIادّة ة 26
أعضــاء البعثـات الدبلـوماسيـةأعضــاء البعثـات الدبلـوماسيـة

واIناصب القنصليةواIناصب القنصلية

ال �س أي نـص في هـــذه االتـــفــــاقـــيـــة بــــاالمـــتـــيـــازات
الـضــريــبـيــة ألعـضــاء الــبـعــثــات الـدبــلـومــاســيـة واIــنـاصب
القـنـصلـيـة �ـقتـضى الـقـواعد الـعـامة فـي القـانـون الدولي

أو �قتضى أحكام االتفاقات اخلاصة.

اIاداIادّة ة 27
سريان اIفعولسريان اIفعول

يتم إبرام هذه االتفـاقية ويسري مفـعولها في اليوم
الثالثX من بعــد تــاريخ اإلبالغ األخــير الـذي يشير إلى
أن كلـتا الدولتـX قد اتخـذتا اإلجراءات القـانونيـة احمللّية
الالّزمة في كل منهـما من أجل تطبيق االتفاقية. وتسري

أحكام هذه االتفاقية :

rـصدرIـقتـطعـة عـند اI1 - فـيـما يـتعـلق بـالضـرائب ا
عــلى الــدخـل احلــاصل فيr أو بــعــد الــيــوم األوّل من كــانــون
الثاني/ جـانفي من الـسنـة اIدنيـة التي تـلي السـنة التي

يبدأ فيها سريان مفعول االتفاقيةr و

2 - فــيـمــا يـتــعـلق بــالـضــرائب األخـرىr عــلى األربـاح
والـــدخل والـــثــروة الـــتي ¨ احلـــصـــول عـــلــيـــهـــا فيr أو بـــعــد
الـــيــــوم األوّل مـن كــــانـــون الـــثــــاني/ جــــانـــفي من الـــســـنــة
الـــتي تــلـي الـســنـــة الــتي يــبـــدأ فـيــهـا ســــريـــان مـفــعـــول

هــذه االتفـاقيــة.

اIاداIادّة ة 28
إنهاء االتفاقيةإنهاء االتفاقية

1 - إنّ هــذه االتفـاقـيــة تبقى ســاريــة اIفعـول إلى
أجـل غير محدّد.

2 - يـجـوز ألي من الـدولـتـX اIـتـعـاقـدتـX أن تـعـطي
الــــــدولـــــــة اIــــــتـــــــعـــــــاقــــــدة األخـــــــرىr عن طـــــــريـق الــــــقـــــــنــــــوات
الـدبـلومـاسيـةr إبالغـا خطـيـا بإنـهاء االتـفـاقيـة فيr أو قبل
الــــثالثــــX من حـــزيــــران/ جـــوان مـن أي ســـنـــة ابــــتـــداء من
الـســنـة اخلــامـســة الـتي تــلي تــلك الـســنـة الــتي يـبــدأ فـيــهـا
ســــريـــان مـــفـــعــــول االتـــفـــاقـــيــــة. وفي هـــذه احلــــالr يـــتـــوقف

مفعول هذه االتفاقية :

1 - فـيـمـا يـتعـلق بـالـضـرائب اIـقـتطـعـة عـنـد اIـصدر
وعـلى الــدخل احلـاصل فيr أو بــعـد الـيــوم األوّل من كـانـون
الـثـاني/ جـانفـي من السـنـة الـتي تلـي السـنـة الـتي أعطي

فيها اإلبالغr و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربــــــيع مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ رقم  رقم 06 -   -  172  مــــــؤر  مــــــؤرّخ في خ في 24 ربــــــيع 
r2006 ـــــوافق 22 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةIـــــوافق   اIالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1427  ا
يـتـضـميـتـضـمّن التن التّـصـديق عـلى اتفـاق الـتـعاون في الـقـطاعـصـديق عـلى اتفـاق الـتـعاون في الـقـطاع
الــــفـالحي بـــــX حــــكـــــومـــــة اجلــــمـــــهــــوريالــــفـالحي بـــــX حــــكـــــومـــــة اجلــــمـــــهــــوريّـــــة اجلــــزائـــــريـــــة اجلــــزائـــــريّــــةــــة
rـة بـلغارياrالدالدّ�قـراطي�قـراطيّة الـشة الـشّعبيعبيّـة وحكومـة جـمهوريـة وحكومـة جـمهوريّـة بـلغاريا

اIوقاIوقّع بصوفيا في ع بصوفيا في 20 ديسمبر سنـة  ديسمبر سنـة 2004.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر

rالشّـؤون اخلـارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـــعــد االطّـالع عــلـى اتــفـــاق الـــتــعـــاون في الـــقـــطــاع
الفالحـي بX حـكـومـة اجلـمهـوريّـة اجلـزائـريّة الـدّ�ـقـراطـيّة
الـشّـعـبـيّـة وحـكـومــة جـمـهوريّــة بـلـغـاريـاr اIـوقّـع بـصـوفـيا

r2004 في 20 ديسمبر سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولـى :ة األولـى : يصــدّق عــلى اتفـــاق التعــــاون فـي
الـــقـــطـــاع الـــفالحي بـــX حـــكـــومـــة اجلــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــة
rالــدّ�ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّــة وحـكــومـــة جـمــهــوريّـــة بـلــغــاريـا
اIوقّـع بـصـوفيا في 20 ديسـمبـر سنـة r2004 ويـنشـر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
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5 - تــبـادل الـتــقـنــيـات الـرامــيـة إلى مــكـافـحــة تـلـوث
األراضي الفالحية.

6 - تبادل اIعلومات واخلبرات في مجاالت :
- مــــنـــــهــــجــــيــــة دراســــة األراضـي اIــــلــــوثــــة بــــواســــطــــة

استعمال اIبيدات واIوادّ اخملصبة.
-  طرق التفتـيش خالل اIراقبة الصحـية للنباتات

على مستوى اجلمارك.
-  إعـــداد بـــرامج تــدريـــبـــيــة حـــول األجـــســام الـــضــارة

للحجر الزراعي.
-  التطبيق واIـراقبة أثناء استعمال اIوادّ اIوجّهة

حلماية النباتات.
-  اIكافحة البيولوجية ضد األجسام الضارة.

7 - الــتــعـــاون في مــجـــال زراعــة الــشـــتالت - تــبــادل
الـتــكـنــولـوجــيـات احلــديـثــة واIــوارد اجلـيــنـيــة اIـواتــيـة مع

ظروف كال البلدين.
8 - الـــتــــعــــاون في مــــجــــال حتــــســــX سالالت األبــــقـــار
احمللـيـة وتـطويـرهـا بـاللـجـوء إلى تـهـجX الـسالالت احملـلـية

باألجنبية.
9 - تبـادل الـتـكـنـولـوجيـات احلـديـثـة من أجل تـنـمـية

إنتاج الدواجن.
10 - تبادل اIعطيـات التقنية بهـدف ترقية وحماية

صحة احليوانات  وأغذيتها.

اIاداIادّة ة 3
في مجال الغاباتr يولي الطرفان اهتماما خاصا :
-  لــتــبـــادل اخلــبــرات واخلــبــراء فـي مــجــال الــغــابــات

ومكـافحـة االجنـراف.
-  لــتـبــادل اIــواد الـنــبــاتـيــةr ال ســيّـمــا فــيــمـا يــتــعـلق

باجلوزr البندق إلخ..

اIاداIادّة ة 4
يـشجع الـطرفـان أصحـاب اIـهنـة الفالحـية عـلى نسج
عـالقـــات تــــعـــاون من أجـل حتـــقـــيـق تـــطـــور تــــقـــني وعــــلـــمي
لــــلــــفالحــــةr ويــــتــــعـــلـق األمــــر عـــلـى وجه اخلــــصــــوص بــــغـــرف

الفالحةr وجمعيات اIنتجrX والتعاونيات.

اIاداIادّة ة 5
في إطار االستثمارr يشجع الطرفان :

1 - الــشــراكـــة في تــنــمـــيــة اIــســـتــثــمــرات الـــفالحــيــة
والـصـنـاعـات الـتـحـويـلـيــةr وتـطـويـر تـقـنـيـات احلـفظ وكـذا
تــــرقــــيــــة الــــصــــادرات مـن اIــــنــــتــــجــــات الــــفالحــــيــــة خــــاصــــة

الباكورات منها.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في24 ربيع الـثـاني عام1427 اIـوافق
22 مايو سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون في القطاع الفالحياتفاق تعاون في القطاع الفالحي

بـX حكـومـة اجلمهوريبـX حكـومـة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهوريوحكومة جمهوريّة بلغارياة بلغاريا
إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبـيّـة من جـهـةr وحـكـومـة جـمـهـوريّـة بـلـغـاريا مـن جـهة

."Xشار إليهما فيما يأتي بـ "الطرفIا rأخرى
- رغـــبــة مـــنـــهـــمـــا في تـــوطـــيــد روابـط الـــتــعـــاون في

rمجال الفالحة والغابات
rوعـزمـا منهـما في تعـميق هـذا الـتعاون وتـكثيفه -

rشتركةIنفعة اIساواة واIعلى أسس ا

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى

يــتـــبــادل الــطــرفــان اIـــعــلــومــات اIـــتــعــلّــقـــة بــالــفالحــة
الــوطــنـــيــة لــكـل مــنــهـــمــاr وكـــذا تــلك اIـــتــعــلـــقــة بــالـــوســائل
اIـوضوعـة حلـمايـتـها ويـشـجع الطـرفـان الهـيـئات اخملـتـصـة
في كال الـبـلــدينr طـبـقـا لـتـشـريع كــل مـنـهـمـاr عـلى الـقـيـام
بـتبادل اIـعلـومات التي تـسمح بـتعـزيز التـعاون الـثنائي

وترقيته.

اIاداIادّة ة 2
يـجـسـد الــتـعـاون الـعـلـمي والـتــقـني اIـنـصـوص عـلـيه

في هذا االتفاق من خالل اإلجراءات التالية :
1 - ضبط اIـمارسـات الفالحـية اIسـتد�ـة للرفع من

إنتاجية الزراعات وحتسX نوعياتها.
2 - تــــبــــادل اIــــنــــشــــورات والــــدراســــات الــــعــــلــــمـــــيــــة

والتقنية .
3 - تـــبــادل اIـــعــلـــومـــات اIــتـــعــلـــقــة بـــتــقـــنــيـــات الــري

وتسيير مياه السقي.
4 - تــــبــــادل اIــــعــــلــــومـــات حــــول وســــائـل الـــتــــفــــتــــيش

واIراقبة التقنية والبيطرية.
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عن حكومة اجلمهوريعن حكومة اجلمهوريّة
اجلزائرياجلزائريّة ة الدالدّ�قراطي�قراطيّة

الشالشّعبيعبيّة
وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية

الريفيةالريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

عن حكومة جمهوريعن حكومة جمهوريّة
بلغاريابلغاريا

وزير الفالحة والغاباتوزير الفالحة والغابات
محماد ديكمىمحماد ديكمى

اIـفـعــول Iـدة خـمس (5) ســنـواتr و�ــكن جتـديــده تـلــقـائــيـا
rالطرف اآلخر Xما لم يخطر أحـد الطرف rلفترات £اثـلة
rعن رغـبته في إنهـاء العمل به rعبـر القنـاة الدبلومـاسية

من خالل إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.

حــــرّر بــــصـــوفــــيــــا في 20 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2004 في
نــســـخـــتــX أصـــلـــيــتـــX بـــالــلّـــغـــات الــعـــربـــيّــة والـــبـــلــغـــاريــة
والفـرنسـية ولـلنـصوص الـثالثة نـفس احلجـية الـقانـونية.
وفي حــالـة خالف بــX الــطـرفــX يــلـجــأ إلى الــنص بــالـلّــغـة

الفرنسية.

2 - إدخــال الـتـكـنـولــوجـيـات احلـديـثــة بـهـدف تـسـويق
منتجات فالحية ذات قدرة تنافسية.

3 - تـــبـــادل اIـــعــلـــومـــات واIـــنـــشـــورات واIـــعـــطـــيــات
اإلحـصــائـيــة اIــتـعــلـقــة بــاIـبــادالت الـتــجـاريــة لــلـمــنـتــجـات

الفالحية بX البلدين.

اIاداIادّة ة 6

يـــنـــظم الـــطـــرفـــان اســتـــشـــارات ودورات تـــكـــويـــنـــيــة
بــهـــدف تــدعـــيم الــكـــفــاءات واIــهـــارات الــتــقـــنــيــة لـــلــمــوارد

البشــريـة.

اIاداIادّة ة 7

يـدخل هذا االتـفاق حـيّز الـتّـنفـيذ اعـتبـارا من تاريخ
آخــر إشـعــار يــبـلغ فــيه الــطـرفــان بــعـضــهـمــا الــبـعض عــبـر
الــقـــنــاة الـــدبــلــومـــاســيــة بـــإتــمـــام اإلجــراءات الــدســـتــوريــة
الـــضـــروريـــة لــهـــذا الـــغـــرض. ويــبـــقى هـــذا االتـــفـــاق ســاري

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 06 -  - 174  مــــــــؤرخ في   مــــــــؤرخ في 26 ربــــــــيع ربــــــــيع
r2006 ـــــوافق 24 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــةIـــــوافق  اIالـــــثالـــــثّـــــانـي عــــام ـــــانـي عــــام 1427 ا
يتـضمن إنهـاء مهـام وزير الدولـةr اIمثل الـشخصييتـضمن إنهـاء مهـام وزير الدولـةr اIمثل الـشخصي

لرئيس الدولة.لرئيس الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدّسـتـورr ال سـيـمـا اIـادّتـان 77 - 6 و79

r(الفقرة األولى)  منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 161
اIــــؤرخ في 22  ربـــيع األول عـــام 1426 اIـــوافق أول مـــايـــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2005 وا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تـــنــــهى مـــهــــام الـــســـيــــد عـــبـــد الــــعـــزيـــز
بـلــخـادمr بـصــفـته وزيـرا لــلـدولـةr £ــثال شـخـصــيـا لـرئـيس

الدولةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثّــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 24 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 06 -  - 173  مــــــــؤرخ في   مــــــــؤرخ في 26 ربــــــــيع ربــــــــيع
r2006 ـــــوافق 24 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــةIـــــوافق  اIالـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1427 ا

يتضمن إنهاء مهام رئيس احلكومة.يتضمن إنهاء مهام رئيس احلكومة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلى الــدّســتــورr ال سـيــمــا اIــادّتـان 77 (5 و6)

rو86 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 136
اIــــؤرخ في 29 صــــفــــر عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا

rوبناء على استقالة السيد رئيس احلكومة -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rــادّة األولى :ة األولى : تــنــهى مــهــام الــســيــد أحــمــد أويــحــيىIــاداIا
رئيس احلكومة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثّــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 24 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
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مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقم مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقم 06  -   - 176  مــــــؤرخ في   مــــــؤرخ في 27  ربــــــيع ربــــــيع
r2006 ـــــوافق 25 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــةIـــــوافق  اIالـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1427 ا

يتضميتضمّن تعيX  أعضــاء احلكومة.ن تعيX  أعضــاء احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّفاع الوطني rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتـورr ال ســيــمــا اIـادّة 79  (الــفــقـرة

rاألولى) منه
- و �ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 06  - 175
اIؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 اIوافق 24 مايو سنة
2006 واIتضمّن تعيـX  السيد عبد العزيز بلخادمr رئيسا

rللحكومة
- و �ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rأمينا عاما للحكومة rالسيد أحمد نوي Xتعي
rو بناء على اقتراح رئيس احلكومة -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  يعيّن  السّادة و السّيّدات :

مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 06 -  - 175  مــــــــؤرخ في   مــــــــؤرخ في 26 ربــــــــيع ربــــــــيع
r2006 ـــــوافق 24 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــةIـــــوافق  اIالـــــثالـــــثّـــــانـي عــــام ـــــانـي عــــام 1427 ا

يتضمن تعيX رئيس احلكومة.يتضمن تعيX رئيس احلكومة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـــنــــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســــيـــمـــا اIـــادة 77 (5 و6)
rمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rالــســيــد عــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم Xــادّة األولى :ة األولى : يــعــIــاداIا
رئيسا للحكومة.

2 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثّــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 24 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

نور الدين زرهوني اIدعو يزيد ....................
محمد بجاوي................................................
سلطاني بوقرة.............................................
عبد اIالك قنايزية.......................................

الطيب بلعيز ...............................................

مراد مدلسي.................................................
شكيب خليل ... ............................................
عبد اIالك سالل...........................................

حميد الطمار................................................
الهاشمي جعبوب..........................................
بوعبد الله غالم الله ......................................
محمد الشريف عباس .................................. 
شريف رحماني ...........................................
محمد مغالوي...............................................
أبو بكر بن بوزيد ........................................
السعيد بركات .............................................
عمار غول ...................................................
عمار تو.......................................................

وزيرا للدولةr وزيرا للداخلية واجلماعات احمللية 
وزيرا للدولةr وزيرا للشؤون اخلارجية

وزيرا للدولة
وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني

وزيرا للعدلr حافظا لألختام
وزيرا للمالية

وزيرا للطاقة واIناجم
وزيرا للموارد اIائية

وزيرا للمساهمات وترقية االستثمارات
وزيرا للتجارة

وزيرا للشؤون الدينية واألوقاف
وزيرا للمجاهدين

وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة
وزيرا  للنقل

وزيرا للتربية الوطنية
وزيرا للفالحة والتنمية الريفية

وزيرا لألشغال العمومية
وزيرا للصحة والسكان وإصالح اIستشفيات
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خليدة تومي.................................................

الهاشمي جيار .............................................

مصطفى بن بادة ..........................................

رشيد حراوبية ............................................
بوجمعة هيشور............................................
عبد العزيز زياري.........................................
الهادي خالدي................................................
محمد نذير حميميد......................................
محمود خذري...............................................
الطيب لوح .................................................
جمال ولد عباس............................................
اسماعيل ميمون ..........................................
يحيى قيدوم................................................
نور الدين موسى..........................................
دحو ولد قابلية ............................................

عبد القادر مساهل .....................................

نوارة سعدية جعفر........................................

كر  جودي...................................................
رشيد بن عيسى ...........................................

سعاد بن جاب الله ........................................

عبد الرشيد بوكرزازة...................................

وزيرة للثقافة
وزيرا لالتصال

وزيرا للمؤسسات الصغيرة واIتوسطة  والصناعة التقليدية
وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

وزيرا للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
وزيرا للعالقات مع البرIان

XهنيIوزيرا للتكوين والتعليم ا
وزيرا للسكن والعمران

وزيرا للصناعة
وزيرا للعمل والضمان االجتماعي

وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني
وزيرا للصيد البحري واIوارد الصيدية

وزيرا للشباب والرياضة
وزيرا للسياحة

rوزير الداخـلية  واجلـماعات احملـلية rوزيرا منـتدبا لـدى وزير الدّولـة
مكلفا باجلماعات احمللية

وزيـرا مــنـتــدبـا لـدى وزيــر الـدّولــةr وزيـر الــشـؤون اخلــارجـيــةr مـكــلـفـا
بالشؤون اIغاربية واإلفريقية

rـسـتـشـفـيـاتIوزيـرة مـنـتـدبـة لـدى وزيـر الـصـحــة والـسـكـان وإصالح ا
مكلفة  باألسرة وقضايا اIرأة

وزيرا منتدبا  لدى وزير اIاليةr مكلفا بإصالح اIالية
وزيــرا مــنـــتــدبـــا لــدى وزيــر الـــفالحــة  والـــتــنـــمــيــة  الـــريــفـــيــةr مــكـــلــفــا

بالتنمية الريفية
وزيـرة مـنـتـدبـة لـدى وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمـيr مـكـلـفة

بالبحث العلمي
وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئةr مكلفا باIدينة.

اIادة  اIادة  2  :   :  تـلغى أحـكـام اIرسـوم الـرئاسيّ رقم 05 - - 161 اIؤرّخ في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة
2005 واIتضمّن تعيX أعضاء احلكومة.

اIادة  اIادة  3  :   :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 اIوافق 25 مايو سنة 2006.
عبدعبد العزيز بوتفليقة العزيز بوتفليقة
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 99 - 240
اIــؤرّخ في 17 رجب عــام 1420 اIــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واIـــــتـــــعــــــلّق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــX في الـــــوظــــــائف اIـــــدنـــــيـــــة

rوالعسكرية للدّولة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 01 - 197
اIؤرّخ في أوّل جمادى األولى عام 1422 اIوافق 22 يوليو
ســـــنــــة 2001 الـــــذي يـــــحــــــدّد صالحـــــيـــــات مــــــصـــــالح رئـــــاســـــة

rاجلمهورية وتنظيمها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rالــســيّــد مــوالي مــحــمّــد قــنــديل Xــادّة األولى : ة األولى : يــعــIــاداIا
مديرا لديوان رئاسة اجلمهورية.

2 :  : يـــــــنــــــشـــــــر هـــــــذا اIـــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرســــمــــيـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 24 مايو سنة 2006.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 26 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 24 ماي مايـو سنة و سنة r r2006 يتضيتضـمّـن إنهــن إنهــاء مهـاماء مهـاّم
ســــــــفــــــــــيــــــــر فر فــــــــوق الوق الــــــــعــــــــادة ومادة ومــــــــفــــــــوّض  لض  لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريوريــــــــة
اجلاجلــــــــزائزائــــــــريريــــــــة الة الــــــــد�د�ــــــــقــــــــراطراطــــــــيــــــــة الة الــــــــشــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة بة بــــــــبــــــراغراغ

(جمهورية التشيك).(جمهورية التشيك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 ربـيع الثاني
عـام 1427 اIـوافق 24 مـايـو سـنـة 2006 تـنـهـى مـهـامّ الـسـيـد
موالي محمد قنـديلr بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا
لـلــجــمـهــوريــة اجلـزائــريــة الـد�ــقــراطـيــة الــشـعــبــيـة بــبـراغ

(جمهورية التشيك)r لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــاساسـيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 26 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 24 مايو سنة  مايو سنة r r2006 يتضميتضمّـن تعيX مديرـن تعيX مدير

ديوان رئاسة اجلمهورية.ديوان رئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77-6 و2-78

rمنه

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 91 - 76 اIؤرّخ
في 29 شـــعـــبـــان عـــام 1411 اIــوافق 16 مـــارس ســـنـــة 1991
واIــتـــعــلّق بـــتــنـــظــيم اIـــصــالح اخلـــارجــيّـــة إلدارة اجلــمــارك

rتمّمIعدّل واIا rوعملها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 93 - 329
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1414 اIـوافق 27 ديـســمــبـر ســنـة
1993 واIتضمّن تنـظيم اإلدارة اIركزيّة للـمديريّة العامّة

rتمّمIعدّل واIا rللجمارك

- و�ـقـتـضى الـقـرار اIؤرّخ في  16 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1419 اIـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 1998 الـذي يـحـدد مـوقع
اIديريات اجلهويـة ومفتشيات األقسام التابعة للجمارك

واختصاصها اإلقليميrاIعدّل.

وزارة ا=اليوزارة ا=اليّة

مــقـرمــقـرّر مـؤرر مـؤرّخ في خ في 26 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1427 اIـوافق  اIـوافق 25 فــبـرايـر فــبـرايـر
ســنــة ســنــة r2006 يــتـــمr يــتـــمّم اIــقــرر اIــؤرم اIــقــرر اIــؤرّخ في خ في 13 شــو شــوّال عــامال عــام
1420 اIـوافق  اIـوافق 19 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة 2000 واIـتـعـل واIـتـعـلّق �ـكاتبق �ـكاتب

اجلمارك.اجلمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rدير العامّ للجماركIإنّ ا

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اIــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمّن
قـانون اجلمـاركr اIعدّل واIـتمّمr ال سيّـما اIوادّ األولى و2

rو 3 و32 و34 منه
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2 : : يـــــــنــــــــشـــــــر هــــــــذا اIـــــــقـــــــرر فــي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرســــمـــــيـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرم عــام 1427 اIــوافق 25
فبراير سنة 2006.

سيد علي لبيبسيد علي لبيب

- و�ــقــتــضى اIــقــرّر اIـؤرّخ في 13 شــوّال عــام 1420
rـتـعــلّق �ـكـاتب اجلـمـاركIـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2000 واIا

rتمّمIعدّل واIا
يقريقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى : يتمّم اIـلحق األول للمقرّر اIؤرّخ في
13 شـوّال عـام 1420 اIـوافق 19 يــنـايــر ســنـة r2000 اIـعـدل

واIتمم واIذكور أعالهr طبقا للجدول اIلحق بهذا اIقرّر.

اIلحق األواIلحق األوّل

مجاالت االختصاصات اخلاصمجاالت االختصاصات اخلاصّة أو اIتخصة أو اIتخصّصة Iكاتب اجلماركصة Iكاتب اجلمارك

مفتمفتّشيشيّات األقسام الات األقسام الّتي تتبعتي تتبع
لها هذه اIكاتبلها هذه اIكاتب مكاتب اجلمارك اخملتصمكاتب اجلمارك اخملتصّة مجاالت االختصاصات اخلاصمجاالت االختصاصات اخلاصّة

أو اIتخصأو اIتخصّصةصة

من مكـتب بـاتـنـة إلى مـكـتب حاسي1 - الرّقابة اجلمركيّة البريديّة
مسعود  (بدون تغيير)

مكتب غرداية

من بــــاتـــــنــــة إلى حــــاسـي مــــســــعــــود :
(بدون تغيير)

غرداية

(الباقي بدون تغيير)

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 411
اIـــــؤرّخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثّـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 22
ديـــــســــــــمــــــــبـــــــر ســــــــنـــــة 1990 واIــــــتــــــــعـــــلّـق بــــــاإلجـــــــراءات
الــــتّــــطــــبـــيــــقــــيّــــة في مــــجــــال إجنــــــاز مـــنــــــشــــــآت الــــطّــــاقـــة
rـراقبةIالـكهــربـائيـة  والغــازيّـة وتغـــيير أمــاكــنــــها وبا

rادة 13 منهIال سيّــــما ا

- و�ـقـــــتــضى اIــــرســـوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 96 - 214
اIــــؤرّخ في 28 مـــــــحـــــرّم عـــــام 1417 اIــــــوافق 15 يــــونــــيـــو
ســـــنــــــة 1996 الـــــــذّي يـــــحـــــدّد صالحـــــيّـــــات وزيـــــر الـــــطّـــــاقــــة

rناجمIوا

- و�ــقـــتـــضى اIــرســــوم التّـنفـيذيّ رقم 02 - 194
اIـــــــــــؤرّخ في 15 ربــــــــــيـــع األوّل عــــــــــام 1423 اIــــــــوافق 28
مـــايـــو ســـــنــة 2002 واIــتـــضـــمّن دفـــتـــر الــشـــروط اIـــتــعـــلق
بـــشــــروط الــــتــــــمـــــويـن بـــالــــكــــــهـــربــــاء والــــغـــاز بــــواســــطـــة

rالقنوات

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
17 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1413 اIـوافق 12 ديــســمــبــر ســنـة

1992 واIـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم أمـن أنـــابـــيب نـــقل احملـــروقـــات

الـــســائـــلــة واIـــمــيــعـــة حتت الــضـــغط والــغـــازيــة واIـــنــشــآت
rلحقة بهاIا

وزارة الطاقة وا=ناجموزارة الطاقة وا=ناجم
قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ  في خ  في 5  ربـــــــيـع األول   ربـــــــيـع األول عـــــــام عـــــــام 1427 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 4
أبـريل سنة أبـريل سنة r  2006 يـتضـمr يـتضـمّن اIوافـقـة على مـشروعين اIوافـقـة على مـشروعي
بـنـاء قـنـاتX لـتـزويـد مـديـنة الـعـوانـة بـواليـة جـيجلبـنـاء قـنـاتX لـتـزويـد مـديـنة الـعـوانـة بـواليـة جـيجل
ومـشروع محطـة الكهربـاء Iؤسسة "طـونيك" بواليةومـشروع محطـة الكهربـاء Iؤسسة "طـونيك" بوالية

تيبازة بالغاز الطبيعي.تيبازة بالغاز الطبيعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمIإنّ وزير الطّاقة وا
- �ــقـــتـــضى اIـــرســوم رقم 84 - 105 اIــــؤرّخ في 11
شــــــعـــــــبــــــان عـــــام 1404 اIــــــوافــــق 12 مــــــايـــــو ســــــنـــــــة 1984
واIــتــعــلّق بــتــأســيس مــحــيط حلــمــايــة اIــنــشــآت والـهــيــاكل

rاألساسية
- و�ـــقـــتــــــضى اIـــــرســـوم الــــــرّئـــاسيّ رقم 02 - 195
اIـــــــــــؤرّخ في 19 ربـــــــــــيـــع األوّل عــــــــام 1423 اIـــــــــوافق أوّل
يــــونــــــيـــو ســــــنـــة 2002 واIــــــتـــضــــمّن الــــقــــانـــون األســــاسي
للـشـركة اجلـزائـرية لـلـكهـربـاء والغـازr  اIـسمـاة "سـونلـغاز

r"ش.ذ.أ
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 05 - 161
اIــــؤرّخ في 22 ربــــيـع األوّل عـــام 1426 اIــــوافق أوّل مــــايــــو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2005 وا
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قــــــــــــــرار مرار مــــــــــــــــؤرؤرّخ  في خ  في 5 رب ربــــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــــــــوافق وافق 4
أبأبـريل سريل سـنة نة r 2006 يr يـتـضـمّن اIن اIـوافوافـقـة عة عـلى ملى مـشـروعروع

.Xكهربائيت Xبناء منشأت.Xكهربائيت Xبناء منشأت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمIإنّ وزير الطّاقة وا

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 02 - 195 اIـؤرّخ
في 19 ربيـع األوّل عــام 1423 اIــوافق أوّل يـونــيــو سنة
2002 واIـتـــضـمّن الــقـانــون األسـاسي لــلـشــركـة اجلــزائـريـة

r"سماة "سونلغاز ش.ذ.أIا  rللكهرباء والغاز

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 05 - 161
اIــــــــــــؤرّخ فـي 22 ربـــــــــــــيـع األوّل عـــــــــــــام 1426 اIــــــــــــوافـق أوّل

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIمايوسنة 2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 411
اIـــــؤرّخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثّـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 22
ديسـمبـر سنة 1990 واIـتعلّق بـاإلجراءات التّـطبيـقيّة في
مـجـال إجنــاز مـنـــشــــآت الـطّـاقــة الـكـهــــربـائـيــة  والـغـازيّـة

rادّة 13 منهIال سيّــــما ا rراقبةIوتغيير أماكنها وبا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 96 - 214
اIــؤرّخ في 28 مــحــرّم عــام 1417 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

rناجمI1996 الذّي يحدّد صالحيّات وزير الطّاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 194
اIؤرّخ في 15 ربيع األوّل عام 1423 اIوافق 28 مايـو سنة
2002 واIتضمّن دفتـر الشروط اIتعـلق بشروط التموين

rبالكهرباء والغاز بواسطة القنوات

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واIتضمّن اIصـادقة على النظام التقني واألمني Iنشآت
rتوزيع الطاقة الكهربائية

- وبــنـاء عــلى طــلـبـي الـشّــركـة اجلــزائــريـة لــلــكـهــربـاء
والـــغـــاز "ســونـــلـــغـــاز ش.ذ.أ" اIــؤرّخـــX في 26 أبــريل و10

r2005 مايو سنة

- وبــعــد االطّـالع عــلى  تــقــاريــر اIـــصــالح والــهــيــئــات
rعنيّة ومالحظاتهاIا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولىة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 13 من اIـــرســوم
الـتّـنــفـيـــذيّ رقــم 90 - 411 اIـؤرّخ في 5 جــمـادى الـثّــانـيـة
عــــام 1411 اIـوافــق 22 ديــسـمـــبــر ســــنـة 1990 واIــذكـور
Xالكهربائيت XنشأتIيـوافق على مشروع بـناء ا rأعــاله

: Xاآلتي

- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 5 جـمادى األولى عام
1406 اIــوافق 15 يــنـــايـــر ســـنــة 1986 الــذي يـــحـــدّد مــحـــيط

احلـماية حول اIنـشآت والهيـاكل األساسيّة اخلـاصّة بقطاع
rاحملروقات

- وبـــــنــــــاء عـــــلــى طـــــلــــــبـي الــــشــّـــــركــــة اجلـــــــزائــــريــــة
لــلــكـــهــربــاء والــغـــــاز "ســونــلــغــاز ش.ذ.أ" اIــؤرّخــX في 18

r2005 مايو و3 ديسمبر سنة
- وبــعــد االطّـالع عــلى  تــقــاريــر اIـــصــالح والــهــيــئــات

rعنيّة ومالحظاتهاIا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

األولى : طـــــــبــــــــقـــــــا ألحـــــــكـــــــــام اIــــــــادّة 13 مــن اIــــــاداIــــــادّة األولىة 
اIــــــرســـــوم الــــــتّــــــنــــــفــــــيــــــــذيّ رقــم 90 - 411 اIــــــؤرّخ في 22
ديـسـمـــبـر ســــنة 1990 واIـــذكــور أعــــالهr يــــوافـــق عـلى
Xاآلتيت Xالغــازيــتــ XـــنــشــأتــIمــشــروعــي بــنــاء ا

:
- قـــنـــاة ذات الـــضــــغط الـــعـــالي (70 بـــارا) قـــطـــرهـــا 8"
(بـوصـة) مــوجـهـة لــتـمـوين مــديـنـة الــعـوانـة بـواليــة جـيـجل

بالغاز الطبيعي.
- قــــنـــاة ذات الــضـــغط الــعــالي (70 بــارا) قــطــرهــا 8"
(بـــــوصـــــة) مــــوجـــهـــة لـــتـــمــــوين مـــشـــروع مـــحــــطـــة تـــولـــيـــد
الـــكـــهــربـــاء Iـــؤســـســـة "طــونـــيك" بـــواليـــة تـــيــبـــازة بـــالـــغــاز

الطبيعي.

اIــاداIــادّة ة  2 : يــتــعــيّـن عــلى مـــنــفّــذ اIــشـــروع أن يــحــتــرم
Xـــــنــــــصـــــوص عــــــلـــــيـــــهــــــا في الــــــقـــــوانـــــIجـــــمــــــيع األحــــــكـــــام ا
والـتـنظـيـمـات اIـعمـول  بـهـا واIطـبّـقـة على إجنـاز اIـنـشأة

واستغاللها.

اIاداIادّة ة 3 : يتـعيّن  عـلى منـفّذ اIـشروع أيـضا أن يـأخذ
بـعـX االعـتـبـار الـتّــوصـيـات الّـتي تـقـدّمـت بـهـا الـقـطـاعـات

الوزارية والسّلطات احمللّية اIعنيّة.

اIــاداIــادّة ة 4 : تــكــلّف الــهــيــاكـل اIــعــنــيــة بــوزارة الــطّــاقــة
rكـلّ فـيــمـا يــخـصــهـا r"ـنــاجم وشــركـة "ســونـلــغـاز ش.ذ.أIوا

بتنفيذ هذا القرار.

5 : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريّـــة اجلــــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّـعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 5  ربـيع األول عـام 1427 اIـوافق
4  أبريل سنة 2006.
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- خط كـــهـــربـــائي ذو تـــوتـــرجـــدّ عــال 220 كـفr يـــربط
مــــركـــز أحــــمـــر الــــعـــX بــــقـــطـع اخلط الـــكــــهـــربــــائي خــــمـــيس

مليانة/األربعاءr مخططه �ر عبر والية تيبازة. 
- خط كـــهـــربـــائي ذو تـــوتـــرجـــدّ عــال 220 كـف rيـــربط
مــــركـــز أحــــمـــر الــــعـــX بــــقـــطـع اخلط الـــكــــهـــربــــائي خــــمـــيس

مليانة/بني مرادr مخططه �ر عبر والية تيبازة. 

اIـــــاداIـــــادّة ة  2 : يـــــــــنــــــشــــــر هـــــــــذا الــــــقــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمـــــــيّـــة لـــلــــجــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّـعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 5 ربـيع األول عام 1427 اIوافق 4

أبريل سنة 2006.
شكيب خليلشكيب خليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ  في أخ  في أّول ربــيع الــثــاني عـام ول ربــيع الــثــاني عـام 1427 اIـوافق  اIـوافق 29
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة r 2006 يـتــضـمr يـتــضـمّن اIــوافـقــة عـلى مــشـروعن اIــوافـقــة عـلى مــشـروع

بناء منشأة كهربائية بوالية اجلزائر.بناء منشأة كهربائية بوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمIإنّ وزير الطّاقة وا
- �ـــــــقـــــتـــــضـــى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 02 - 195
اIــــــــــؤرّخ فـي 19 ربـــــــــيــع األوّل عـــــــــــام 1423 اIــــــــــــوافـق أوّل
يـــونـــــيــــــو ســـنـــة 2002 واIــــتــــــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسي
للـشـركة اجلـزائـرية لـلـكهـربـاء والغـازr  اIـسمـاة "سـونلـغاز

r"ش.ذ.أ
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 05 - 161
اIــــؤرّخ في 22 ربــــيـع األوّل عـــام 1426 اIــــوافق أوّل مــــايــــو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2005 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 411
اIـــــؤرّخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثّـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 22
ديسـمبـر سنة 1990 واIـتعلّق بـاإلجراءات التّـطبيـقيّة في
مـجـال إجنــاز مـنـــشــــآت الـطّـاقــة الـكـهــــربـائـيــة  والـغـازيّـة

rادّة 13 منهIال سيّــــما ا rراقبةIوتغيير أماكنها وبا
- و�ـــــقــتـــــضى اIـــرســوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 96 - 214
اIــــــؤرّخ في 28 مـــــحـــــرّم عـــــام 1417 اIــــــوافق 15 يــــونــــيـــو
ســـــنــــة 1996 الــــذّي يـــــحــــــدّد صــالحـــــيــّــــات وزيـــــر الــــطّـــــاقــــة

rناجمIوا
- و�ــــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 02 - 194
اIــــــؤرّخ فــي 15 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1423 اIــــــــواـــــــــفق 28
مايـــو ســنة 2002 واIتــضــمّن دفــتـر الـشـروط اIــتــعـلق
بـــشــــروط الــــتــــــمـــويـن بـــــالــــكــــــهـــربــــاء والــــغـــاز بــــواســــطـــة

rالقنوات

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واIتضمّن اIصـادقة على النظام التقني واألمني Iنشآت
rتوزيع الطاقة الكهربائية

- وبـــنــاء عــلى طــلب الــشّـــركــة اجلــزائــريــة لــلــكــهــربــاء
والـغــاز "ســـونـلـــغـــاز ش.ذ.أ" اIـؤرّخ في 14 يـونـيـو سـنة

r2005

- وبــعــد االطّـالع عــلى  تــقــاريــر اIـــصــالح والــهــيــئــات
rعنيّة ومالحظاتهاIا
يقريقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولىة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 13 من اIـــرســوم
الـتّـنــفـيـــذيّ رقــم 90 - 411 اIـؤرّخ في 5 جــمـادى الـثّــانـيـة
عــــام 1411 اIـوافــق 22 ديــسـمـــبــر ســــنـة 1990 واIــذكـور
أعــالهr يـوافق على مـشروع بناء خط كـهربائي جوفي ذي
تـــوتـــر عــال 60 كفr يـــربط مـــركـــز احلـــامـــة �ـــركـــز احملـــطـــة
الــفــرعــيــة لــلــشـركــة الــوطــنــيــة لــلــنــقل بــالــســكك احلــديــديـة

باحلامةr و�ر مخططه بوالية اجلزائر. 

اIـاداIـادّة ة  2 : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1427
اIوافق 29 أبريل سنة 2006.
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وزارة الثوزارة الثّقافةقافة
قـرار وزاريقـرار وزاريّ مـشــتـرك مـؤر مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 4 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1427
اIـوافق اIـوافق 3 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة r2006 يـتـمr يـتـمّم الــقـرار الـوزاريم الــقـرار الـوزاري
اIــشــتــرك اIــؤرخ في اIــشــتــرك اIــؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1422
اIوافق اIوافق 2  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة 2001  واIتـضم واIتـضمّن تصنيفن تصنيف
اIناصب العليا للمدارس اجلهوياIناصب العليا للمدارس اجلهويّة للفنون اجلميلة.ة للفنون اجلميلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن رئيس احلكومة

rووزيرة الثقافة
rاليةIووزير ا

-  �ــقـتــضى اIــرسـوم رقم 85 - 58 اIـؤرّخ في أول
رجب عــام 1405 اIــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rبتعويض اخلبرة
- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أول
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية



وزير اIاليةوزير اIالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن رئيس احلكومةعن رئيس احلكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

-  و�ــقـتــضى اIــرسـوم رقم 86 - 179 اIـؤرّخ في 29
ذي القـعـدة عام 1406 اIـوافق 5 غـشت سـنة 1986 واIـتـعلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

rستخدمةIا
-  و�ـــــقــــتـــــضى اIـــــرســــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 04 - 136 
الـــمـــؤرّخ في 29 صــفــر عـــام 1425  اIـــوافـق 19 أبــريل

rرئيس احلكومة Xتضمن تعـيـIسـنـة 2004 وا
-  و�ـــــقــــتـــــضى اIـــــرســــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 05 - 161 
الــمـؤرّخ في 22 ربـيع األول عـام 1426  اIــوافـق أوّل
rأعضاء احلكومة Xتضمن تعـيـIمايو سـنـة 2005 وا

-  و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتّـــنــفـــيـــذيّ  رقم 98 - 242
اIــؤرّخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اIــوافـق أول غــشت
ســـنـــة 1998 واIــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون األســــاسي لــــلــــمـــدارس

اجلهوية للفنون اجلميلة.
-  و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتّـــنــفـــيـــذيّ  رقم 98 - 243
اIــؤرّخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اIــوافـق أول غــشت
سـنـة 1998 واIــتــضـمن إنــشــاء اIــدارس اجلـهــويــة لـلــفــنـون

rاجلميلة
-  و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاريّ اIـشـتـرك اIـؤرّخ في
19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1407 اIــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة

1987 واIتـعلق بـالتـصنـيف الـفرعي لـلمـناصب الـعلـيا في

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريIا

-  و�ــقــتــضى الـــقــــرار الــوزاريّ اIــشــــتــرك اIــــؤرّخ
في 27 شعبان عام 1420 اIوافق 5 ديسمبر سنة 1999 الذي
يــحـــدد الــتـــنـــظــيم الـــتــربـــوي لـــلــمـــدارس اجلــهـــويــة لـــلــفـــنــون

rاجلميلة
-  و�ـقـــتــضى الـــقــرار الـوزاريّ اIـشــتـرك اIـؤرّخ في
26 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1421 اIـــــوافق 22 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000

واIــتــضــمن الــتــنــظــيم اإلداري لــلــمــدارس اجلــهــويــة لــلــفــنــون
rاجلميلة

-  و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاريّ اIـشـتـرك اIـؤرّخ في
14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اIــوافق 2 ســبــتــمــبــر ســنـة

2001 واIـتــضـمـن تـصـنــيف اIـنــاصب الــعـلـيــا في اIـدارس

rاجلهوية للفنون اجلميلة
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى ة األولى : يــــــــتــــــمّـم هـــــــــذا الــــــقــــــــــرارr الــــــقــــــرار
الــوزاريّ اIـشــتــرك اIــــؤرّخ في 14 جـــمـــــادى الــثـــانــــيـة
عـــــام 1422 اIــــــوافق 2 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2001 واIـــذكـــور

أعاله.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـتــمّم اجلـدول اIــنـصــوص عـلــيه في اIـادة 3
مـن الــــقــــرار الــــوزاريّ اIــــشــــتــــرك اIــــؤرّخ في 14 جــــمــــادى
الثـانية عام 1422 اIوافق 2 سبـتمبـر سنة 2001 واIذكور

أعالهr كما يأتي :

اIاداIادّة ة 3 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 4 ربيع األول عام 1427 اIوافق 3 أبريل سنة 2006.
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مدير ملحقة

أسـتــاذ الـتـعــلـيم الــثـانـوي
rأو رتــــــــبـــــــة مـــــــعـــــــادلـــــــة
مــتــحــصل عــلى شــهــادة
الــــــــــلـــــــــــيـــــــــــســـــــــــانـس فـي
الــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي أو
شــــــهــــــادة مـــــعــــــادلــــــةr له
سنتان (2) أقدمية في
الـــرتـــبــــة أو خـــمس (5)
سنوات أقدمية عامة

مقرر من مدير
اIدرسة 162492
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خليدة توميخليدة تومي
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