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طــلب تــشــكــيل الــلـــجــنــةq يــقــوم اHــديــر الــعــام لــلــيــونــســكــو
بـإجراء الـتعـييـنات في غـضون فـترة شـهرين إضـافية إذا

دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إلى ذلك.

اHاداHادّة ة 4
رئيس اللجنةرئيس اللجنة

إذا لم يـتم اختيـار رئيس جلنـة التوفـيق في غضون
شهرين بعد تعـيW آخر أعضاء اللجنةq يقوم اHدير العامّ
بــتـعــيــW رئـيس لــلــجـنــة خالل فــتـرة شــهـريـن إضـافــيـة إذا

طلب منه أحد األطراف ذلك.

اHاداHادّة ة 5
قرارات اللجنةقرارات اللجنة

تــتـخــذ جلــنــة الــتـوفــيق قــراراتــهــا بــأغـلــبــيــة أصـوات
أعـــضــــائـــهـــا. وحتـــــدد بــنـــفـــســـهــا إجـــراءاتـــهـــاq مــا لـم يــتـــفق
أطــــراف اخلالف عــــلى غـــيــــر ذلك. وتــــصـــدر اقـــتــــراحـــا  حلل
اخلـــالف وتـــعــــــرضه عــــلـى األطـــراف لــــلـــنــــظـــر فــــيه بــــنـــيـــة

حسنة.

اHاداHادّة ة 6
عدم االتفاقعدم االتفاق

أي خالف ينشأ بشأن اختصاص جلنة التوفيق تبت
فيه تلك اللجنة.

اHلحقاHلحق
إجراءات التوفيقإجراءات التوفيق

اHادة األولىاHادة األولى
جلنة التوفيقجلنة التوفيق

تُـــشـــكّــــل جلـــنــــــة لـــلـــتــــوفـــيـق بـــنــــــاء عـــلى طــــلب أحـــد
طـــــرفي اخلالف. وتـــتـــألـف جلـــنـــة الـــتـــوفـــيقq مـــا لم يـــتـــفق
طــــرفـا اخلالف عــلى غــيـر ذلكq من خــمــسـة أعــضـــاء يــعـيّن
كــل طـــرف عــضــوين فــيــهـاq ويــشــتـــرك هــؤالء األعــضـــــاء

في تعيW رئيس لهـا.
اHاداHادّة ة 2

أعضاء اللجنةأعضاء اللجنة

في اخلالفات التي تنشأ بW أكثر من طرفqW تقوم
األطــراف ذات اHــصــلــحــة الــواحــدة بــتــعــيــW عــضــويــهــا في
اللـجنـة بـاالتفـاق فـيمـا بـينـها. وعـنـدما ال يـشـترك طـرفان
أو أكثـر من أطراف اخلـالف في مصـلحـة واحدةq أو عـندما
ال تـــتــفـق األطــراف حـــول احتـــاد مــصـــاحلــهـــاq فـــإن كل طــرف

يعيّن أعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة.
اHاداHادّة ة 3

التعييناتالتعيينات
في حــال عــدم قــيــام أحــد األطـراف بــتــعــيــW أعـضــائه
في جلـنـة الـتـوفـيق في غــضـون شـهـرين ابـتـداء من تـاريخ

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
qــتـــممHـــعـــدل واHا qــتــــعــــلــق بـــتــــطـــويــــر االســــتــــثـــمـــارHوا

qادة 4 مكرر منهHالسيما ا
- و�ـــــــقــــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 09 - 01 اHــــــؤرخ في 29
رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHــتـضـمن
قـانــون اHـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة q2009 السـيــمــا اHـادة 58

qمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـــــــؤرخ في 2  جـــــــمــــــــادى األولــى عـــــــام 1430 اHــــــوافق 27
أبـــــريـل ســــنــــة 2009 واHـــــتــــضــــمـن جتــــديـــــد مــــهـــــام أعــــضــــاء

qاحلكومـة

مــــرسرســــوم وم تــنــفــيــذي تــنــفــيــذي رقم رقم 09 -  - 296  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمــــضــــانان
عـام ام 1430  اH اHـوافق وافق 2  س  ســــبــــتـمــــبــــر سر ســــنـة ة q q2009 يــعـــدليــعـــدل
اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 09 - - 181  اHــؤرخ في اHــؤرخ في 17
جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــوافـق  اHــوافـق 12 مـــايــــو ســـــنـــة مـــايــــو ســـــنـــة
2009 الــــــذي يــــحـــــدد شــــــروط �ــــارســــــة أنـــشــــطــــــة الــــــذي يــــحـــــدد شــــــروط �ــــارســــــة أنـــشــــطــــــة

اسـتـيـــراد  اHـــواد األولـيـة واHـنـتـوجـــات والـبـضائعاسـتـيـــراد  اHـــواد األولـيـة واHـنـتـوجـــات والـبـضائع
اHــــوجــــهــــة إلعــــادة الـــبــــيــع عـــلـى حــــالــــتـــهـــــا مـن طـــرفاHــــوجــــهــــة إلعــــادة الـــبــــيــع عـــلـى حــــالــــتـــهـــــا مـن طـــرف
الـشـركات الـتـجـارية الـتـي يـكـون فـيهـا الـشــركاء أوالـشـركات الـتـجـارية الـتـي يـكـون فـيهـا الـشــركاء أو

اHساهمون أجـانـب.اHساهمون أجـانـب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه
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" اHادة 2 : ال �كـن الشـركات الـتجـارية اHـذكورة في
اHــــــادة األولـى أعاله الــــــتـي يــــــكــــــون فــــــيــــــهــــــا الــــــشــــــركـــــاء أو
اHـــســـاهـــمـــون أجــانـبq �ـــارســة أنـــشـــطـــة اســـتـــيـــراد اHــواد
األولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة إلعادة البيــع على
حـــــالــــــتـــــهــــــــاq إال إذا كـــــــان 30 % عــــــلى األقـل مـن رأســـــمـــــال
الـشركة بـحوزة أشـخاص طـبيـعيW من جـنسـية جـزائرية
مــقــيـمــW أو من قـبل أشــخــاص مـعــنـويــW يـكــون مـجــمـوع
أرصـــدتـــهم بـــحـــوزة شـــركــاء أو مـــســـاهـــمـــW مـــقـــيــمـــW من

جنسية جزائرية".
اHـادةاHـادة 3 : :  تـلـغى أحــكـام اHـواد 5 و 6 و 7 من اHـرسـوم
التـنفيذي رقم 09 - 181 اHؤرخ في 17 جـمادى األولى عام

1430 اHوافق 12 مايو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1430  اHـوافق 2
سبتمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 181
اHــؤرخ في 17 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 12 مــايــو
سـنـة 2009 الـذي يـحـدد شـروط �ـارســة أنـشـطـة اسـتـيـراد
اHواد األولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة إلعادة البيع
عـلى حـالــتـهـا من طــرف الـشـركـات الــتـجـاريــة الـتي يـكـون

qساهمون أجانبHفيها الشركاء أو ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
التـنفيذي رقم 09 - 181 اHؤرخ في 17 جـمادى األولى عام

1430 اHوافق 12 مايو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHــــادةاHــــادة 2 : :  تــــــعـــــدل  أحـــــكــــــام اHــــــادة 2 من اHـــــرســــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 09 - 181 اHـــؤرخ فــي 17 جــمــادى األولى
qـــذكــور أعالهHــوافــق 12 مـــايـــو ســـنــة 2009 واHعــام 1430 ا

وحترر كما يأتي :

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسرســــوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرخ في ؤرخ في 5  رمرمــــضـان عان عـام ام 1430 اH اHـوافقوافق
26 غ غــــشت سشت ســــنـة ة q2009 يq يـتــــضــــمّن إنن إنــــهـاء ماء مــــهــــام رئام رئـيسيس

أمن والية بومرداس.أمن والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرخ في 5 رمــضـان عـام
1430 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة 2009 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيّــد

qبــصــفــته رئــيــســا ألمن واليــة بــومـرداس qعــزيــز الــعـفــاني
لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤرخ في  مؤرخ في 5 رم رمـضان عام ضان عام 1430 اHوافق  اHوافق 26
غــــشت سشت سـنـة ة q2009 يq يـتـضـمّن إنن إنــــهـاء ماء مـهـام اHام اHــــديديـر الر الـعـامام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق اجلنائي.للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق اجلنائي.
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرخ في 5 رمــضـان عـام
1430 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة 2009 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيّــد

عــزوز جــمــال بـن دراجيq بــصـــفــته مــديـــرا عــامــا لــلـــمــعــهــد
الـوطــني لــلـبــحث في عــلم الـتــحـقــيق اجلــنـائيq لــتــكـلــيـفه

بوظيفة أخرى.

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذيّ رقم 08 - 374 اHؤرخ
في 28 ذي القـعـدة عام 1429 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2008

qالذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 14 أبــريل ســنــة 2009

واHــتـــضــمن تـــعــيــW الـــسّــيّــد بـــوجــمـــعــة دHيq مــديـــرا عــامــا
لــلـشــؤون الــسـيــاسـيــة واألمن الــدولـيــW بـوزارة الــشّـؤون

qاخلارجية

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ  في خ  في 15 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســنــة ســنــة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

.Wالعام للشؤون السياسية واألمن الدولي.Wالعام للشؤون السياسية واألمن الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية




